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Suwałki, listopad 2010r.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie jest przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.)
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy.
2. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) Zamawiający – Prezydent Miasta Suwałk
b) Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
c) Specyfikacja – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późń. Zm.)
e) Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w punkcie III specyfikacji.
f) Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży
ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.
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I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Prezydent Miasta Suwałk
Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 087/ 562 80 49,
fax. 087/ 562 80 46, www.um.suwalki.pl

NIP: 844-11-21-381
Dokładny adres do korespondencji: 16-400 Suwałki ul. Mickiewicza 1
Numer faksu: 087/ 562 80 46
Znak Postępowania: K. 341/10
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.)
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
wykonanych wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z
2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.), wg poniższego szacowanego zamówienia:
Kod CPV 30.19.50.00-2
-

tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe
tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe
tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe
tablice samochodowe indywidualne dwurzędowe
tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe
tablice samochodowe zabytkowe dwurzędowe
tablice samochodowe tymczasowe dwurzędowe

- tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe
- tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe
-

tablice motocyklowe zwyczajne
tablice motocyklowe tymczasowe

- tablice motorowerowe zwyczajne
- tablice motorowerowe tymczasowe

- rys. nr 11 w/w rozporządzenia
- rys. nr 19 w/w rozporządzenia
- rys. nr 27 w/w rozporządzenia
- rys. nr 30 w/w rozporządzenia
- rys. nr 50 w/w rozporządzenia
- rys. nr 52 w/w rozporządzenia
- rys. nr 59 w/w rozporządzenia
łącznie 12.000 kompletów
- rys. nr 11 w/w rozporządzenia
- rys. nr 19 w/w rozporządzenia
łącznie 1.000 szt.
- rys. nr 33 w/w rozporządzenia
- rys. nr 62 w/w rozporządzenia
łącznie 1.000 szt.
- rys. nr 43 w/w rozporządzenia
- rys. nr 65 w/w rozporządzenia
łącznie 1.200 szt.

2. Dostawa tablic rejestracyjnych Zamawiającemu następować będzie na koszt
Wykonawcy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane i dostarczone tablice rejestracyjne na okres
24 miesięcy.
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IV. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJACE.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
V. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
VI. UMOWA RAMOWA.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VII. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez Wykonawcę w okresie
od 01.01.2011r. do 31.12.2013r., po uprzednim otrzymaniu pisemnego zamówienia
od Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę wynosi siedem dni od daty złożenia
pisemnego zamówienia przez Zamawiającego.
IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.
- posiadają zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie produkowania tablic rejestracyjnych pojazdów o którym mowa w art. 75a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z późn. zm.),
b) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali conajmniej 1
zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych o wartości łącznej nie niższej niż
200.000 zł.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
3. Wniosą wadium.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o
dokumenty załączone do oferty, według kryterium „spełnia/nie spełnia”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
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przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

X.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
dołącza do oferty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do specyfikacji,
2. Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię
zezwolenia wojewody na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
produkowania tablic rejestracyjnych pojazdów o którym mowa w art. 75a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z późn. zm.),
3. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do
wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co
najmniej 1 zamówienie na dostawę tablic rejestracyjnych o wartości łącznej nie
niższej niż 200.000 zł., z podaniem dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należyciesporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do specyfikacji
4. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, odpowiednio co najmniej na kwotę 50.000 PLN.
5. W przypadku korzystania z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, pisemne zobowiązanie lub inny dokument wykazujący i potwierdzający,
że Wykonawca jest uprawniony do korzystania i będzie korzystać z zasobów tych
podmiotów przy wykonywaniu zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca
dołącza do oferty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone według
wzoru określonego w załączniku nr 4 do specyfikacji.
2.

Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.

3. Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
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płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5. Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
6. Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego:
1. Oryginał lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię
Certyfikatu Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzający zgodność
produkowanych przez Wykonawcę tablic rejestracyjnych pojazdów z obowiązującymi
przepisami.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, wymienionych
wyżej, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. zamiast
dokumentów:
- o których mowa w pkt 2-4 i pkt. 6 z części dotyczącej braku podstaw do wykluczenia składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
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że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
- o których mowa w pkt. 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym oraz organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
XI.

WYKONAWCY
ZAMÓWIENIA

WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCY

SIĘ

O

UDZIELENIE

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie, ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu lub reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane
Pełnomocnikiem jako reprezentantem pozostałych.

będą

wyłącznie

z

Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia z
rozdziału X:
- dotyczące wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składają
wspólnie, z tym że „oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”,
sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do specyfikacji – podpisują
wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.
- wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania składają wszyscy
oddzielnie.
- potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego- składają wspólnie.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
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XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW.
1. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami
i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest
forma pisemna i faks.
2. W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później, niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści specyfikacji.
Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym przesłał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieści
na
swojej
stronie
internetowej
(http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm)
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Każda
wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji oraz dostarczona zostanie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na swojej
stronie internetowej.
5. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert, o
czym niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano
specyfikację oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.
6. Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy
kierować pod adresem:
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Komunikacji
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 087/ 562 80 49, fax. 087/ 562 80 46
7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Maria Raczkowska
tel. 087/ 562 80 49, fax. 087/ 562 80 46.
.
XIII.

Wadium.
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w
kwocie: 5. 000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
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3. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116, poz. 730 i
732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
Bank PeKaO S.A.
Nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215
z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawę
tablic rejestracyjnych”.
4. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w
oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. Oryginał dokumentu
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suwałkach pok. 7 gdzie zostanie wydane
stosowne zaświadczenie o złożonym wadium, które należy dołączyć do oferty.
5. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium:
a) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
b) po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje
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utraty wadium.
XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej
specyfikacji.
2.

Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia, wskazane
w pkt. X specyfikacji, zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formą oraz wypełnione
załączniki:
-

formularz ofertowy sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 1
do specyfikacji,

-

formularz cenowy sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2
do specyfikacji,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających. się o udzielenie zamówienia,
Pełnomocnictwo wystawione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn
i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego
w załącznikach do niniejszej specyfikacji.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim na
piśmie. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Formularze, oświadczenia, wykazy i inne dokumenty składane przez Wykonawcę
muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania w imieniu Wykonawcy
oświadczeń woli lub upoważnionych przez te osoby pełnomocników.
7. Każda poprawka w ofercie lub innym dokumencie musi być podpisana przez
osobę/y podpisującą/e ofertę.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie
wynika wprost z innych dokumentów dołączonych do oferty.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
- O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania
i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować
w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty
(należy zachować ciągłość numeracji stron).
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10. Oferta musi być złożona zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym
i nienaruszonym opakowaniu (kopercie) z :
a/ oznaczeniem adresata :
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Komunikacji
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
b/ z dopiskiem: „Oferta na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
tj 17. 11.2010 r. godz. 930”
c/ oznaczeniem

składającego : imię i nazwisko / nazwa / firma,

dokładny adres, numery telefonów Wykonawcy .
11. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.
Zmiana oferty następuje w formie złożenia nowej oznaczonej dodatkowo napisem
„ZMIANA” .
Wycofanie oferty następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia w tym
przedmiocie lub „WYCOFANIE”.
XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w: Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1, pokój nr 5 (Kancelaria ogólna).
2. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2010r. o godz. 900.
3. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, 16-400
Suwałki, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 26 o godz. 930.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca określa cenę w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia objętym
niniejszą specyfikacją poprzez wskazanie w Formularzu cenowym ceny brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględniając planowaną ilość tablic
rejestracyjnych oraz wyszczególnia cenę jednostkową brutto.
2. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podana w Formularzu cenowym
posłuży Zamawiającemu do oceny złożonych ofert wg kryterium – cena.
Wynagrodzenie Zamawiający wypłaci Wykonawcy zgodnie z faktyczną ilością tablic
rejestracyjnych zrealizowanych na podstawie zamówień częściowych według ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca przy sporządzaniu oferty uwzględnia aktualnie obowiązującą stawkę
podatku VAT.
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XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZAZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest : cena 100%.
2. Sposób obliczania ceny:
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
C min.
C = ------------- kryteriów 100%
C bad.

1% - 1 pkt.

gdzie :
C

- ilość punktów oferty badanej

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
C bad. - cena oferty badanej
3. W toku badania i oceny ofert może Zamawiający żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

XIX. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie prawne i
faktyczne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienie, podając uzasadnienie podając uzasadnienie prawne i faktyczne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje o której mowa w pkt. 1 lit. a na stronie internetowej
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http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/Przetargi.htm oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. WZÓR UMOWY.
Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie wymagał od
Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
zgodnie z załączonymi wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do specyfikacji
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYM
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.
XXIII.OKREŚLENIE O POWIERZENIU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA DO WYKONANIA
PODWYKONAWCY.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega, że ani całość
ani część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Zatwierdzam

ZAŁĄCZNIKI.
Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2: Formularz cenowy.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6: Wzór umowy.
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