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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę tablic rejestracyjnych w 2019 roku  

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami), zwanej dalej ustawą, zamawiający Powiat Nowosądecki z siedzibą 

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty na realizację przedmiotowego zamówienia: 

 

1. Złożonych ofert: 3 
 

2. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy: 
 

 oferta nr 3 – Krzysztof Ciapała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo „NIKO” 

Krzysztof Ciapała 

 z siedzibą ul. W. Pola 6, 33-300 Nowy Sącz 

Cena ofertowa brutto za jedną sztukę:  10,08 zł za jedną sztukę 

Cena ofertowa brutto (z prawem opcji) (obliczona jako: 35 500 szt. x cena jednostkowa brutto): 357 840 zł 

Czas dostawy wtórników tablic rejestracyjnych: w ciągu 1 dnia roboczego 

Dodatkowe opakowanie kompletów i pojedynczych sztuk tablic rejestracyjnych: TAK   

Częstotliwość odbioru tablic przeznaczonych do kasacji: co 7 dni kalendarzowych 
 

II. Uzasadnienie wyboru: 
 

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria: cena ofertowa brutto 60%, czas dostawy 

wtórników tablic rejestracyjnych 20 %, dodatkowe opakowanie kompletów i pojedynczych sztuk tablic 

rejestracyjnych 10 %, częstotliwość odbioru tablic przeznaczonych do kasacji 10 %. Jest to oferta 

najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy, spełniająca wszystkie wymogi zamawiającego. 

III. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, a także ceny ofert i punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena 

ofertowa 

brutto za 

jedną 

sztukę 

 

Czas dostawy 

wtórników 

tablic 

rejestracyjnych 

Dodatkowe 

opakowanie  

kompletów 

i pojedynczych 

sztuk tablic 

rejestracyjnych 

 

Cena ofertowa 

brutto 

(z prawem opcji) 

(obliczona jako: 

35 500 szt. 

x cena 

jednostkowa 

brutto) 

Częstotliwość 

odbioru tablic 

przeznaczonych 

do kasacji 

1 

„TABLA” Sp. z o. o. 

ul. Diamentowa 7B 

20-447 Lublin 

10,52 zł 373 460 zł 
w ciągu 2 dni 

roboczych 
NIE 

co 14 dni 

kalendarzowych 

2 

UNAR Sp. z o. o. 

ul. Łowińskiego 9 

31-752 Kraków 

10,33 zł 366 715 zł 
w ciągu 5 dni 

roboczych 
NIE 

co 21 dni 

kalendarzowych 

3 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

„NIKO” 

mgr inż. Krzysztof Ciapała 

ul. W. Pola 6 

33-300 Nowy Sącz 

10,08 zł 357 840 zł 
w ciągu 1 dnia 

roboczego 
TAK 

co 7 dni 

kalendarzowych 

 



Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt 

w kryterium 

cena ofertowa 

brutto –  

60 pkt 

Liczba pkt 

w kryterium 

czas dostawy 

wtórników tablic 

rejestracyjnych  – 

 20 pkt 

Liczba pkt 

w kryterium 

dodatkowe 

opakowanie 

kompletów 

i pojedynczych 

sztuk tablic 

rejestracyjnych –  

10 pkt 

Liczba pkt 

w kryterium 

częstotliwość  

odbioru tablic 

przeznaczonych do 

kasacji –  

10 pkt 

Razem 

3. 

PRZEDSIĘBIORSTWO „NIKO” 

mgr inż. Krzysztof Ciapała 

ul. W. Pola 6 

33-300 Nowy Sącz 

60,00 pkt 20,00 pkt 10,00 pkt 10,00 pkt 100,00pkt 

1. 

 

„TABLA” Sp. z o. o. 

ul. Diamentowa 7B 

20-447 Lublin 

57,49 pkt 15,00 pkt 0,00 pkt 5,00 pkt 74,49 pkt 

2. 

 

UNAR Sp. z o. o. 

ul. Łowińskiego 9 

31-752 Kraków 

58,55 pkt 0,00 pkt 0,00 pkt 0,00 pkt 58,55 pkt 

 

IV. Zamawiający informuje, że nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów i nie ustanowił dynamicznego 

systemu zakupów. 

     

 

 

 

 

Beata Zięcina – Kasieczka 

     Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 
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