
Myślibórz: Wykonanie i dostaw ę tablic rejestracyjnych do Starostwa 

Powiatowego w My śliborzu  

Numer ogłoszenia: 52413 - 2009; data zamieszczenia:  19.03.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do 

Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie i dostawy 

sukcesywne w zaleŜności od zapotrzebowania (za ok. 330.000 zł brutto): a) tablice samochodowe jedno i 

dwurzędowe, (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe) w tym wtórnik tablic, b) tablice 

motocyklowe, (zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe), w tym wtórnik tablic, c) motorowerowe, 

(zwyczajne, indywidualne, zabytkowe, tymczasowe), w tym wtórnik tablic, d) ciągnikowe (zwyczajne, 

indywidualne, zabytkowe, tymczasowe), w tym wtórnik tablic, e) do przyczep, w tym wtórnik tablic. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 27.52.00.00-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: a) posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 

ustawy..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  KaŜdy z wykonawców ma obowiązek 

złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) 

oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz. b) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 

(jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) ; c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo 

aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) zezwolenie na produkcję tablic rejestracyjnych 

wydane przez organ wymieniony w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), e) certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych 

z warunkami technicznymi. f) w przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa regulująca 

współpracę a takŜe dokument ustanawiający przez te podmioty pełnomocnika do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w spawie zamówienia publicznego,. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 
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zamówienia:  http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Powiatu w 

Myśliborzu u. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.04.2009 

godzina 12:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi Interesanta (Parter) u. 

Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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