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Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby wykonywania zadań własnych Starosty 

Nowosądeckiego związanych z rejestracją pojazdów – na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, ze zmianami/ oraz odbiór i kasacja 

urzędowo odebranych tablic rejestracyjnych. 

 

Dostawa obejmie sukcesywne dostarczanie do siedziby zamawiającego tablic rejestracyjnych: 

samochodowych, motocyklowych, motorowerowych, indywidualnych, zabytkowych, 

tymczasowych, zmniejszonych, profesjonalnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór 

i kasację urzędowo odebranych tablic rejestracyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do 

sukcesywnej dostawy tablic własnym transportem i na własny koszt, w ilościach podanych 

każdorazowo przez zamawiającego, na podstawie odrębnych pisemnych zamówień przesłanych 

przez upoważnionego pracownika zamawiającego. Tablice wykonane będą według wzorów 

i wymagań określonych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 

grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic 

rejestracyjnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2355, ze zmianami/. 

 

Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i wtórników w roku 2020 (od 2 stycznia 2020 roku do 

31 grudnia 2020 roku), w maksymalnej ilości 38 000 sztuk. 

 

Zamawiający wymaga aby wykonawca realizował dostawę zamawianych partii tablic 

rejestracyjnych w terminie do 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia przez 

uprawnionego pracownika zamawiającego. 

Zamawiający wymaga aby wykonawca realizował dostawę zamawianych wtórników tablic 

rejestracyjnych w nieprzekraczającym terminie 5 dni roboczych licząc od dnia przesłania 

wykonawcy zamówienia przez uprawnionego pracownika zamawiającego. 

Zamawiający wymaga aby wykonawca realizował sukcesywny odbiór tablic rejestracyjnych 

przeznaczonych do kasacji z częstotliwością nieprzekraczającą 21 dni kalendarzowych.  

Prawo opcji: zamawiający gwarantuje zakup nie mniej niż 28 000 sztuk i nie więcej niż 38 000 

sztuk tablic rejestracyjnych. 

 

Zamawiający wymaga aby dostarczone tablice objęte były trzyletnią gwarancją producenta. 

Naprawy gwarancyjne powinny być dokonywane w ciągu trzech dni roboczych. 

Zamawiający wymaga aby wybrany wykonawca w okresie związania umową wykonywał zgodnie 

z obowiązującymi przepisami na rzecz zamawiającego nieodpłatną kasację tablic rejestracyjnych. 

Szacowana ilość tablic przeznaczonych do kasacji, na podstawie danych statystycznych 

z ubiegłych lat: 30 tys. szt. rocznie. 

 
 


