
 

 

Kielce, dnia 16.02.2021r. 

SR-II.272.1.46.2020                                                                                    

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie i dostawa 44 200 sztuk tablic rejestracyjnych                                

z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego                     

w zakresie rejestracji pojazdów 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Powiat Kielecki – 

Starostwo Powiatowe w Kielcach zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Wykonanie i dostawa 44 200 sztuk tablic rejestracyjnych                                

z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji zadań Starosty Kieleckiego                     

w zakresie rejestracji pojazdów. W przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta 

złożona przez: 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE D. W. A. s. c. A. Z. Wenus, 

ul. Stokowa 1A, 25 – 702 Kielce  

z ceną oferty wraz z podatkiem od towarów i usług 525.456,00 zł oraz okresem gwarancji – 

60 miesięcy. 

UZASADNIENIE 

 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie i dostawa 

44200 sztuk tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi do realizacji 

zadań Starosty Kieleckiego w zakresie rejestracji pojazdów w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert 

na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. cena 

brutto – 60%, gwarancja – 40%. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy 

niepodlegające odrzuceniu oferty złożone przez: 

 

Nr oferty 

Nazwa firmy 

cena brutto punktacja gwarancja punktacja łączna 

punktacja 

Oferta nr 1 

„TABLA” Sp. z o. o. 

ul. Diamentowa 7B 

20 – 447 Lublin  

602.921,40 zł 52,29% 36 miesięcy 0,00% 52,29% 



 

 

Oferta nr 2 

PPUH Tablitek  

Bogumił Sobota 

ul. Żółkiewskiego 7A/3 

35 – 203 Rzeszów  

652.271,46 zł 48,33% 36 miesięcy  0,00% 48,33% 

Oferta nr 3 

PPUH D. W. A. s. c.  

A. Z. Wenus 

ul. Stokowa 1A 

25 – 702 Kielce 

525.456,00 zł 60,00% 60 miesięcy 40,00% 100,00% 

 

Mając zatem na uwadze, że Wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-

HANDLOWE D. W. A. s. c. A. Z. Wenus, ul. Stokowa 1A, 25 – 702 Kielce spełniał warunki 

udziału w postępowaniu, a jego oferta była zgodna z przepisami ustawy Pzp, odpowiadała 

treści SIWZ oraz przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny brutto i gwarancji, należało 

wybrać ofertę nr 3: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE D. W. A. 

s. c. A. Z. Wenus, ul. Stokowa 1A, 25 – 702 Kielce, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 

ustawy Pzp. 

 

Wicestarosta  

Tomasz Pleban 

 

 

 

 


