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         Sucha Beskidzka 23.11.2021r.  
WZ. 272.17.2021.w 

 
Uczestnik postępowania  

Nr WZ.272.17.2021 
 

ZAWIADOMIENIE  
 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na „Wykonanie i dostarczenie nowych tablic rejestracyjnych oraz odbieranie i 
złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych do/z siedziby Starostwa Powiatowego w 

Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b” 

 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o 
przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1, gdzie kryteriami 
oceny ofert są: cena- 60 %, czas dostawy zamówień seryjnych - 20 %, czas dostawy wtórników tablic 
rejestracyjnych, tablic dodatkowych, indywidualnych, zabytkowych i profesjonalnych - 20 %, za 
ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta: 

UNAR SPÓŁKA Z O.O. ul. Karola Łowi ńskiego 9, 31-752 Kraków - przyznana punktacja za 
cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za czas dostawy zamówień seryjnych - 20 punktów; 
przyznana punktacja za czas dostawy wtórników tablic rejestracyjnych, tablic dodatkowych, 
indywidualnych, zabytkowych i profesjonalnych - 20 punktów; łączna punktacja zdobyta we 
wszystkich kryteriach 100 punktów. 

 

Wykonawca UNAR SPÓŁKA Z O.O. ul. Karola Łowi ńskiego 9, 31-752 Kraków, złożył 
niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ. 
Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów 
oceny ofert spośród wszystkich ofert w postępowaniu. Wykonawca wykazał  spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

  

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 
przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

1. P.P.U.H "D.W.A" S.C. ANNA I ZBIGNIEW WENUS, ul. Stokowa 1A, 25-702 Kielce- 
przyznana punktacja za cenę-  58,61 punktu; przyznana punktacja za czas dostawy zamówień 
seryjnych - 0 punktów; przyznana punktacja za czas dostawy wtórników tablic rejestracyjnych, 
tablic dodatkowych, indywidualnych, zabytkowych i profesjonalnych - 0 punktów; łączna 
punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 58,61 punktu. 

2. Przedsiębiorstwo NIKO Krzysztof Ciapała, ul. W. Pola 6, 33-300 Nowy Sącz- przyznana 
punktacja za cenę-  56,99 punktu; przyznana punktacja za czas dostawy zamówień seryjnych – 0 
punktów; przyznana punktacja za czas dostawy wtórników tablic rejestracyjnych, tablic 
dodatkowych, indywidualnych, zabytkowych i profesjonalnych - 0 punktów; łączna punktacja 
zdobyta we wszystkich kryteriach 56,99 punktu. 
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3. EUROTAB SP. Z O.O., 72-002 Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje- przyznana punktacja za cenę-  
58,40 punktu; przyznana punktacja za czas dostawy zamówień seryjnych - 0 punktów; przyznana 
punktacja za czas dostawy wtórników tablic rejestracyjnych, tablic dodatkowych, 
indywidualnych, zabytkowych i profesjonalnych - 0 punktów; łączna punktacja zdobyta we 
wszystkich kryteriach 58,40 punktu. 

 

Z przedmiotowego postępowania nie odrzucono ofert. 

 

Termin podpisania umowy ustala się na dzień 10.12.2021r. w siedzibie Zamawiającego. 

 

z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


