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DRK.271 .1.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowanlu o udzielenie zamówienia
wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

prowadzonym przez Miasto Piotrków Trybunalski na:

Wyprodukowanie i sukcesywne - stosownie do złożonego każdorazowo
zapotrzebowania - dostarczanie do siedziby Zamawiającego tablic
rejestracyj nych.
1 . Opis przedmiotu zamówien ia1 :

Wyprodukowanie i sukcesywne - stosownie do złozonego kazdorazowo zapotrzebowania
dostarczanie do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych, zgodnych z wymogami określonymi
w rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdow (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1038)

L.P. Opis przedmiotu zamówienia Przewidywana ilość w szt.

.ilt Tablice zwyczajne:

i.l..af Samochodowe jed norzędowe 9:i$fifiii żti

b;l Sa mochodowe dwu rzędowe ii,*0,iś,żĘi

fJ Motocyklowe $5:0,;l$ż,tl

d Motorowerowe ż$S..iiśżt.l

g.i Tablice tymczasowe:

5 Samochodowe jednorzędowe firiSż't,;,

bł Motocyklowe
'i. 

ż't..

ćJ Motorowerowe !i:$źt:i

Si Tymczasowe badawcze:

ail Samochodowe jed norzędowe #...Stt,;

bil Sa mochodowe dwu rzędowe 4i:iśżtl

....,:l#.; Tablice indywidualne:

il Samochodowe jednorzędowe iżi0.:,. żt:a:

$/, Samochodowe dwu rzędowe #.'lSźt.:.

ć# Motocyklowe 4,..,SXt,l

5; Tab!ice zabytkowe;

ź|ł Samochodowe jed norzędowe t0lllSźtł

* Samochodowe dwurzędowe 4,::iśEti

ć Motocyklowe .i; itj

Zanławiająsy zastrz*ga, że p*dan* u^ł 1:*łłyższei talsęłi ilas# tabłit są szacisnk*vł*, rł*ść tab!ił, ktłła złstałlie
dłstarcz*na Zanlawia,!ą,t*t,l,}i.j, uzalęzniłł:a ,jest łd łvie. !kłsri zapłtrzebłvł*nia. D*stavła ł"lię musi łhjąt róv*nlęz
v,łszystkiłh rłtizajłvt tsblit r*.jestracyjłłych *l:isanych vnł f*rmularztł a{ęłtłvłVłn.

' Nalezy podaó informację o moźliwości
przypadku, gdy zamawiający dopuszcza

Załącznik nr 3

Piotrkow Tryb, dnia 17 ,11, 2016 r.

składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką mozliwośc przewiduje. W
składanie ofert częściowych, postępowanie może zakonczyc się wyborem kilku

Procedura jest własnością Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski.
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2.

Procedura P-15

Warunki udziału w postępowaniu:2

ZamawiĄący wym?9?, aby Wykonawca dostarczył:
a) aktualne Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorcow produkujących tablice

rejestracyjne, wydane przez Marszałka Wojewodztwa własciwego ze względu na siedzibę
przedsiębiorcy (zgodnie z art.75a,7Saa,7Sab ,7Sac ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2012 r., poz. 1137 zpożn. zm.),,

b) ważny Certyfikat na zgodnosc tablic rejestracyjnych lub materiałow słuzących do ich
produkcji zgodnie z warunkami technicznymi, określonymi w załączniku Nr 8 do
rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania polazdow (tekst jednolity , Dz. U. z2016 r., poz, 1038);

c) dokumenty potwierdzające nalezyte wykonanie min. 2 podobnych zamowień w okresie
ostatnich 3 lat;

lstotne warunki realizacji zamówienia:

1) termin wykonania: od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

2) terminy i warunki płatności: w ciągu 21 dni, po otrzymaniu przezZamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. Zapłata następowac będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.

3) długośc rękojmi: 3 lata.

Możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia3: .

a-+ak

1)

(należy określić rodzaj przewidywanych zmian iwarunki/okoliczności ich wprowadzenia)

b. nie

4. Zamówienia uzupełniającea:

a=-ła*

(należy określić ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone)

b. nie

5. Kryteria oceny ofert i ich waga:

Ocenie podlegac będą wyłącznie oferty złożone przez Wykonawców, ktorzy złożą ofertę zgodnie
z treścią zapytania ofertowego.

ZamawiĄący stosowac będzie wyłącznie jedno

waga 100 % = 100 pkt

3.

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty,
kryterium - cena.
a- cena

Sposob obliczenia najkorzystniejszej ofertys:

2 Warunki przedmiotowe, podmiotowe - dotyczące doświadczenia i właściwości wykonawcy - proporcjonalne do przedmiotu
zamówienia - stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe.

3 Określenie warunków dokonania zmian w przypadku zamówień niepodlegających współfinansowaniu ze środków europejskich
nie jest obowiązkowe.

4 Określenie zamówień uzupełniających w przypadku zamówień niepodlegających współfinansowaniu nie jest obowiązkowe.
5 

W celu ustalenia sposobu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej ofeńy wymagane jest zastosowanie ponizszych reguł:

a) w przypadku stosowania kryteriów wymiernych (np. cena, termin realizaĄi zamówienia, okres gwarancji, moc silnika,
ścieralność nawierzchni, grubośc podłoza itp ) stosowaó głównie formuły matematyczne (arytmetyczne:
liczni]</mianownik). W zalezności od kryterium oceny jej przedmiotem może byc wielkośc (kryteria ilościowe) lub jakośó
(kryteria jakościowe),

b) w przypadku stosowania kryteriów niewymiernych (np. właściwości estetyczne, komfoń, organizacja przedsięwzięcia,
rozwiązanie technologiczne itp.) po uprzednio dokonanym jednoznacznym i wyczerpującym opisie tych kryteriów nalezy
dokonywaó bezwzględnie ich kwantyfikacji poprzez stopniowanie spełnienia preferencjiZamawiającego uwzględniających
ich opis (np. za pomocą wyrazów wańościujących typu bardzo dobry, dobry, słaby, mierny ) i nadanie im określonej
wartościwpunktach (bardzo dobry-5 pkt, dobry-4 pkt, słaby- 3 pkt, mierny-2 pkt),

c) w przypadku wprowadzania kryterium pozacenowego mającego charakter wymierny (np, czas reakcji, termin realizacji)
obowiązkowo nalezy wprowadzac do zapisów projektu umowy kary umowne za niedotrzymanie deklaracji ofeńowej
wykonawcy stanowiącej kryterium oceny ofeń (np. w sytuacji niedotrzymania zadeklarowanego w ofercie czasu reakcji na
awarię od momentu powiadomienia pżez zamawiającego można wprowadzic przedziały czasowe z odpowiednio
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Cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia,
podanej przez Wykonawcę na ,,Formularzu ofeńy".

Liczba punktów w kryterium zostanie obliczona według ponizszego wzoru:

CminC: -# xL00pkt
Co 

l

gdzie: C*in - cena brutto oferty najtańszej,

C o - cena brutto oferty ocenianej.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100
pkt.

6. Wymagania dotyczące ofeńy:

1) Termin składania ofert:

do dnia 25 listopada 2016 r. do godziny 15.30.

2) Ofertę nalezy złożyc,.

l pisemnie, tj.:

przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyc osobiście do siedziby
zamawiającego:

Urząd Miasta Piotrkowa Trvbunalskieqo
Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28
97 - 300 Piotrkow Trybunalski

l elektronicznie6, tj..

przesłac e-mailem (skan) / na adres:
q:ę rąm"#.ffi w"*-ę* ghpw,$ł lu b m*flg*"x"w,,w"p"K"i,ffi,pgę tkgw--m
albo przesłac za posrednictwem platformy ePUAP

Załączniki do ofeńy:

wypełn io ny i pod pisa n y fo rm u la rz oferty wraz z załączni kiem,
podpisany i zaparafowany na każdej stronie projekt umowy zgodny ze wzorem, wraz
z załącznikiem do umowy;
potwierdzona za zgodnośc z oryginałem kserokopia Zaswiadczenia o wpisie do rejestru
przedsiębiorcow produkujących tablice rejestracyjne wydane przez Marszałka Wojewodztwa
własciwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (zgodnie z art. 75a, 7Saa, 7Sab ,7Sac
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z
pożn. zm.);
Ceńyfikat na zgodnośc tablic rejestracyjnych lub materiałow słuzących do ich produkcji
zgodnie z warunkami technicznymi, określonymi w załączniku Nr 8 do rozporządzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow (tekst
jednolity: Dz, U. z2016 r., poz. 1038);

e. dokumenty potwierdzające nalezyte wykonanie min. 2 podobnych zamówień w okresie
ostatnich 3 lat.

8. Komórka wn ioskująca, p rzeprow adzĄąca postępowan ie : Referat Kom u n i kacj i

osoba do kontaktu:

EmiI Fuzowski - Koordynator w Referacie Komunikacji

Te|: 44 732-76-91,732-18-18, e-mail: q, *ął""ą"fri#"$".K ,ffi"p.tq xKp.ffi.-"#_$

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; ul. Szkolna 28, wejście B

zek na zamawiającego dokumentowania ofert w formie pisemnej.

7.

a.

b

c.

d.
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9, Uwagi:

1) Zapytanie ofeńowe moze zostac zmienione przed upływem terminu składania ofeń przewidzianym
w zapytaniu ofeńowym, W takim przypadku należy w opublikowanym zapytaniu ofeńowym uwzględnić
informację o zmianie. lnformacja ta powinna zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego
zapytania ofertowego, jego numer a takze opis dokonanych zmian. Beneficjent przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na
zakres wprowadzonych zmian,

2) Wykonawca moze złożyc tylko jedną ofeńę,
3) Wykonawca moze dokonać zmian lub wycofac złożoną ofertę przed upływem terminu wyznaczonego

do składania ofert.
4) Ofeńy otrzymane po terminie składania ofeń zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
5) Ofeńa niezgodna zzapytaniem ofeńowym nie stanowi ofeńy waznej.
6) Dla skuteczności niniejszego postępowania o zamowienie publiczne wystarczające jest otrzymanie

przez zamawiające g o jed n ej waz n ej ofe rty n i epod l e g aj ącej od rzu ce n i u .

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofeńy, odwołania postępowania lub jego
zamknięcia bez wybrania ktorejkolwiek z ofeń.

8) lnformację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę wybranego wykonawcy) zamawiający upublicznia
w taki sposob, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Na wniosek wykonawcy, ktory złożył
ofeńę, zamawiający udostępnienia wnioskodawcy protokoł postępowania o udzielenie zamowienia.

9) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej ofeńy, zamawiĄący wysyła umowę w sprawie zamowienia
publicznego do wykonawcy do podpisu, i

17 ,11 .2016 r,

(data, podpis i pieczęć kierownika

n niepotrzebneskreślić/skasować

ffi,t
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