STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11,
www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl,
PN-EN ISO 9001:2009

Słubice, dnia 14.11.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na dostawę tablic
rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słubicach proszę o złożenie
oferty cenowej.
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Słubicach. Zamówienie obejmuje:
1) wykonanie i sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych
wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1038)
w okresie 24 miesięcy od dnia 16 grudnia 2016 r. w przewidywanych ilościach:
a) Tablice samochodowe:
16 000 szt.,
b) Tablice motocyklowo/ciągnikowe: 500 szt.,
c) Tablice motorowerowe:
200 szt.,
2) złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych (odbiór z siedziby zamawiającego
i złomowanie starych, zniszczonych i wycofanych tablic rejestracyjnych)
3) użyczenie i instalacja na minimum dwóch stanowiskach oprogramowania umożliwiającego
elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne wraz z przeszkoleniem
użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie
posiadało co najmniej następujące możliwości funkcjonalne:
a) generowanie pozycji zamówienia zawierające kolejne wolne numery po podaniu
zakresu zamawianych tablic oraz ich typu – wygenerowane w ten sposób zamówienie
powinno uwzględniać (pomijać) niedozwolone numery oraz numery już wykorzystane,
b) sprawdzanie zgodności wprowadzonych numerów już na etapie tworzenia zamówienia
i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych numerów ze szczególnym
uwzględnieniem:
 zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla
poszczególnych typów i odmian tablic,
 blokowania niedozwolonych liter dla określonych typów tablic.
c) możliwość wydruku zamówienia oraz zapis zamówienia w pliku w formacie PDF
(Portable Document Format),
d) możliwość wysłania formularza zamówień z poziomu programu z potwierdzeniem jego
przyjęcia i realizacji,
e) baza danych (wykorzystane numery rejestracyjne, historia zamówień) instalowana
lokalnie u zamawiającego,
f) dostępność wszystkich wyróżników wynikających z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, jak i możliwość definiowania
podzakresów wyróżników w celu wydzielenia przydziału numerów rejestracyjnych dla
określonych potrzeb np. wydzielona spośród tablic motocyklowych pula numerów dla
przyczep,
g) elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji,
h) automatyczna weryfikacja wyróżników już wykorzystanych – zabezpieczenie przed
błędami w zamówieniach (tzw. gospodarka numerami),
i) ewidencja zamówień oraz weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy,
j) możliwość odszukania zamówionej tablicy rejestracyjnej oraz zamówienia na
podstawie, której została zamówiona (zarówno dla tablic nowych jak i wtórników),

k) możliwość odszukania wycofanej tablicy rejestracyjnej oraz zlecenia na podstawie,
którego została przekazana do zniszczenia,
l) możliwość korzystania z programu na wielu stanowiskach (bez ograniczeń),
m) możliwość dostępu z poziomu programu do danych zawartych w istniejącej – a później
z archiwizowanej - bazie danych Microsoft SQL Server programu do elektronicznego
składania zamówień na tablice rejestracyjne,
n) możliwość zarządzania prawami dostępu do programu,
o) możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych oraz możliwość przywrócenia
danych z wykonanej wcześniej kopii bazy danych,
p) funkcjonowanie programu m. in. w następujących systemach operacyjnych:
Windows 7, Windows 8, Windows 10 zarówno na platformie 32 jak i 64 bitowej.
q) wykonawca powinien zapewnić serwis i możliwość aktualizacji programu
w przypadku zmiany w przepisach.
III. Termin wykonania Zamówienia
Termin realizacji zamówienia: w okresie 24 miesięcy od dnia 16 grudnia 2016 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
Produkcja tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących
tablice rejestracyjne.
W związku z powyższym Wykonawca musi wykazać że posiada uprawnienia na produkcję
wszystkich typów tablic rejestracyjnych objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm) – poprzez dołączenie do oferty kopii dokumentów
potwierdzających ww. uprawienia.
V. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
VI. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie
z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym m. in. koszty produkcji, dostawy, zapewnienia
wymaganego oprogramowania).
VII. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.
VIII. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający
podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę
z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
IX. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 28 listopada 2016 r., do godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1)
w wyznaczonym terminie pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie
Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi
Interesanta) w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
„Oferta – dostawa tablic rejestracyjnych –
nie otwierać przed dniem 28 listopada 2016 r. godz. 1200 ”

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
XI. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
2. Zał. Nr 2 – Wzór umowy

Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słubicach,
składamy następującą ofertę:
1. Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ………………… zł (słownie: …………………………………………………)
brutto: ……………….. zł (słownie: ………………………………………………...)
w tym podatek VAT w wysokości …….. %,
wyliczoną wg następującej kalkulacji:
Lp.

1.
2.
3.

Rodzaj tablic

Przewidywana
ilość w szt.

Tablice rejestracyjne samochodowe
jedno/dwurzędowe (zwyczajne, tymczasowe,
indywidualne i zabytkowe)
Tablice rejestracyjne motocyklowo/ciągnikowe
(zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe,
indywidualne)

Cena
jednostkowa
(netto)

Łączna cena
(netto)

16 000
500

Tablice rejestracyjne motorowerowe
(zwyczajne i tymczasowe)

200
RAZEM

Uwaga: Łączna cena (netto) dla danego rodzaju tablic wyliczona będzie jako iloczyn ceny jedn. (netto) oraz
przewidywanej ilości w szt.
Cena całkowita brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia podana w ofercie, posłuży Zamawiającemu
tylko do porównania złożonych ofert wg kryterium - cena, natomiast Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za faktyczną ilość zrealizowanych zamówień według cen netto za jedną tablicę rejestracyjną
podanych w powyższej tabeli.

2. Oferujemy

wykonanie
przedmiotu
zamówienia
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

na

warunkach

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)

Załącznik Nr 2

UMOWA NR …/16 (projekt umowy)
zawarta w dniu …………………… pomiędzy Powiatem Słubickim z siedzibą:
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, reprezentowanym przez:
..…………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - …………………, zwanym dalej
Zamawiającym
a
………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.
§1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy tablic
rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słubicach,
zgodnie z ofertą złożoną w dniu ……… 2016 r. w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego dla zamówień o wartości przedmiotu zamówienia
poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, przeprowadzonym na podstawie § 14 Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Słubicach, będącego
załącznikiem do zarządzenia Nr 42/14 Starosty Słubickiego z dnia 2 lipca
2014 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania i dostawy na podstawie odrębnych zamówień, o których mowa
w § 2, tablic rejestracyjnych według następującego asortymentu
i przewidywanej ilości:
a) tablice rejestracyjne samochodowe
(zwyczajne, tymczasowe, indywidualne i zabytkowe) - 16 000 szt.,
b) tablice rejestracyjne motocyklowo/ciągnikowe
(zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe, indywidualne)
- 500 szt.,
c) tablice rejestracyjne motorowerowe
(zwyczajne i tymczasowe)
- 200 szt.
2) odbioru od Zamawiającego i złomowania starych, zniszczonych
i wycofanych tablic rejestracyjnych przeznaczonych do kasacji.
3. Wykonawca gwarantuje, że tablice rejestracyjne, o których mowa w ust. 2
pkt 1, będą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1038).
4. W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w
drodze zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3. Wykonawca będzie
wykonywał i dostarczał tablice według nowych wzorów.
5. Wykonawca na czas obowiązywania umowy użyczy i zainstaluje w terminie
14 dni od chwili jej podpisania oprogramowanie umożliwiające elektroniczne
składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również
przeszkolenie minimum 2 użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi
oprogramowania oraz zapewni serwis i możliwość aktualizacji programu
w przypadku zmiany w przepisach.

6. Oprogramowanie o którym mowa w ust. 5 zawiera następujące możliwości
funkcjonalne:
a) generowanie pozycji zamówienia zawierające kolejne wolne numery po
podaniu zakresu zamawianych tablic oraz ich typu – wygenerowane w
ten sposób zamówienie powinno uwzględniać (pomijać) niedozwolone
numery oraz numery już wykorzystane,
b) sprawdzanie zgodności wprowadzonych numerów już na etapie
tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisania niepoprawnych
numerów ze szczególnym uwzględnieniem:
 zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr
dla poszczególnych typów i odmian tablic,
 blokowania niedozwolonych liter dla określonych typów tablic.
c) możliwość wydruku zamówienia oraz zapis zamówienia w pliku w
formacie PDF (Portable Document Format),
d) możliwość wysłania formularza zamówień z poziomu programu
z potwierdzeniem jego przyjęcia i realizacji,
e) baza danych (wykorzystane numery rejestracyjne, historia zamówień)
instalowana lokalnie u Zamawiającego,
f) dostępność wszystkich wyróżników wynikających z rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, jak i
możliwość definiowania podzakresów wyróżników w celu wydzielenia
przydziału numerów rejestracyjnych dla określonych potrzeb np.
wydzielona spośród tablic motocyklowych pula numerów dla przyczep,
g) elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji,
h) automatyczna weryfikacja wyróżników już wykorzystanych –
zabezpieczenie przed błędami w zamówieniach (tzw. gospodarka
numerami),
i) ewidencja zamówień oraz weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu
realizacji umowy,
j) możliwość odszukania zamówionej tablicy rejestracyjnej oraz zamówienia
na podstawie, której została zamówiona (zarówno dla tablic nowych
jak i wtórników),
k) możliwość odszukania wycofanej tablicy rejestracyjnej oraz zlecenia
na podstawie, którego została przekazana do zniszczenia,
l) możliwość korzystania z programu na wielu stanowiskach (bez
ograniczeń),
m) możliwość dostępu z poziomu programu do danych zawartych w
istniejącej – a później z archiwizowanej - bazie danych Microsoft SQL
Server programu do elektronicznego składania zamówień na tablice
rejestracyjne,
n) możliwość zarządzania prawami dostępu do programu,
o) możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych oraz możliwość
przywrócenia danych z wykonanej wcześniej kopii bazy danych,
p) funkcjonowanie programu m. in. w następujących systemach
operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 zarówno na
platformie 32 jak i 64 bitowej,
§2
1. Dostawa tablic będzie realizowana przez Wykonawcę w zależności
od potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnych
zamówień, w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, a w trybie pilnym
w ciągu 48 godzin licząc od daty i godziny złożenia zamówienia.

2. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do składania
zamówień w zakresie realizacji niniejszej umowy są:
1) Przemysław Glinka - naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa,
2) Marta Urbańczyk – podinspektor ds. komunikacji Starostwa.
§3
1. Ustala się następujące ceny jednostkowe netto za poszczególne rodzaje
tablic w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez
Wykonawcę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) tablice rejestracyjne samochodowe
(zwyczajne, tymczasowe, indywidualne i zabytkowe)
2) tablice rejestracyjne motocyklowo/ciągnikowe
(zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe, indywidualne)
3) tablice rejestracyjne motorowerowe
(zwyczajne i tymczasowe)

-………..zł
- …….....zł
-………..zł

do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości …….%.
2. Ceny podane w ust. 1 obejmują koszty wykonania, dostawy, odbioru
i złomowania tablic oraz użyczenia oprogramowania umożliwiające
elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne, o których mowa
w § 1 i obowiązują przez cały okres dostawy, bez względu na ilość
złomowanych tablic.
3. Zapłata za dostawę tablic rejestracyjnych, będących przedmiotem
odrębnego zamówienia, będzie następowała każdorazowo na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę.
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru dostarczonych tablic
podpisany przez Zamawiającego.
1.
2.
a)
b)
3.

1.

2.

§ 4
Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie
umowy będą kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za opóźnienie w dostarczeniu tablic rejestracyjnych w wysokości 0,5% kwoty
netto określonej w danym zamówieniu, za każdy dzień zwłoki,
za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 5.000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
Zamawiającemu przysługuje prawo do dodatkowego odszkodowania
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość kar
umownych.
§5
Strony ustalają, że ilości poszczególnych tablic, określone w § 1 ust. 2
pkt 1, mogą ulec zmianie, przy czym ogólna należność za wykonanie
i dostawę wszystkich tablic nie może przekroczyć kwoty brutto 150 000,00
zł,
Strony ustalają, że Zamawiający ma możliwość niewykorzystania pełnego
limitu ilościowego tablic rejestracyjnych, bez prawa roszczeń z tego tytułu
przez Wykonawcę.

§6
W przypadku dostarczenia tablic wadliwych Wykonawca zobowiązuje się do
ich bezzwłocznej wymiany na swój koszt – w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
§ 7
Na wykonane tablice rejestracyjne Wykonawca udzieli 36-miesięcznej
gwarancji.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z siedziby Zamawiającego
i złomowania na własny koszt starych tablic rejestracyjnych przeznaczonych
przez Zamawiającego do kasacji.
2. Protokolarny odbiór tablic do złomowania odbywał się będzie nie rzadziej niż
raz na kwartał, w terminach uzgadnianych na bieżąco pomiędzy
Wykonawcą a Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa.
§9
Zamawiający
ma
prawo
rozwiązać
umowę
ze
skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się trzykrotnego
opóźnienia w terminie dostaw, określonych w § 2.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
b) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych
przyczyn i nie kontynuuje dostaw pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie,
c) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo
sprzeczny z umową.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający
nie wywiązał się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 2 miesięcy od upływu
terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony od dnia
16 grudnia 2016 r. do dnia 15 grudnia 2018 r.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

umową

będą

miały

§ 13
Ewentualne spory powstałe podczas realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

