
63-200  Jarocit

(pieczątka  Starostwa  Powiatowego  w Jarocinie)

KD.032.1.2022.WG
(znak  sprawy)

Załącznik  nr  4

do Regulaminu  udzielania  zamówień

publicznych  o wartości  szacunkowej

mniejszej  riiż  ]30  000,OO zł

Notatka  służbowa  z dnia  03.01.2023  r.

z wyboru  wykonawcy  zamówienia  publicznego  o wartości  mniejszej  niż  130  000,  OO zł

do zamówienia  na

,,Wykonanie  i sukcesywną  dostawę  tablic  rejestracyjnych  do pojazdów  rejestrowanych

w powiecie  jarocińskim  oraz  odbiór  wycofanych  z obiegu  tablic  rejestracyjnych  i ich

zabezpieczenie  w sposób  uniemożliwiający  ponowne  użycie"
(nazwa  nadana  zamówienw)

l.  Rodzaj  zamówienia  (zaznaczyć  z podanych  niżej  możliwości):

usługi

-  dostawy

roboty  budowlanc

2.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Tablice  rejestracyjne  iwtórniki  tablic  rejestracyjnych

3.  Wartość  zamówienia  została  ustalona  na kwotę  121 914,30  zł netto,  co  stanowi

równowartość  27 374,33  euro  na podstawie  średniego  kursu  złotego  w stosunku  do euro

stanowiącego  podstawę  przeliczenia  wartości  zamówień  publicznych,  ogłoszonego

zgodnie  z art. 3 ust. 3 ustawy  Pzp,  tj. w  drodze  obwieszczenia  w  Dzienniku  Urzędowym

Rzeczypospolitej  Polskiej  ,,Monitor  Polski",  oraz  zamieszczonego  na stronie  internetowej

Urzędu  Zamówień  Publicznych.

(średni  kurs  złotego  w stosunku  do euro stanowiący  podstawę  przeliczania  wartości

zamówień  publicznych  wynosi  4,4536)

Osoba  dokonująca  ustalenia  wartości  zamówienia:

Data  oszacowania  wartości  zamówienia:

Orzegorz  Warmuz

07.12.2022

4.  W dniu  08.12.2022r.  opublikowano  zaproszenie  do  sldadania  ofert  na  stronie

internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Powiatu  Jarocińskiego  oraz skierowano

zapytanie  ofertowe  do następujących  wykonawców:

a) P.H.P.  Libra  -  Zygmunt  Dąbrowski,  ul. Kopernika  3, 63-300  Pleszew,

b) Tabla  Sp. z o.o.,  ul.  Diamentowa  7b, 20-447  Lublin,

c) Utal  Sp. z o.o.,  Poznań  -  Gruszczyn,  ul. Katarzyńska  9, 62-006  Kobylnica



Zapytanie  skierowano  pisemnie,  drogą  pocztową,  fal<scm,  c mailcm,  w  drodzc

bczpoórcdnicgo  doręczcnia*

5. Uzyskano następujące oferty na realizację zadania (porównarńe ofert):

a) P.H.P.  Libra  -  Zygmunt  Dąbrowski,  ul. Kopernika  3, 63-300  Pleszew,  cena netto

122  640,00  cena  brutto  150  847,20  zł,

b) Utal  Sp. z o.o.,  Poznań  -  Gruszczyn,  ul. Katarzyńska  9, 62-006  Kobylnica,  cena  netto

131340,00  cena  brutto  161 548,20  zł,

c),,EUROTAB"  Sp. z o.o. Skarbimierzyce  16,  72-002  Dołuje,  cena  netto  132  193,80  cena

brutto  162  598,37  zł

6.  Zamówienia  udziela  się  Wykonawcy:

P.H.P.  Libra  -  Zygmunt  Dąbrowski,  ul.  Kopernika  3, 63-300  Pleszew

Cena  wybranej  oferty

Cena  netto  122  640,00  cena  brutto  150  847,20  zł.

7. Uzasadnienie wyboru  (uzasadnierńe faktyczne iprawne):

Firma  P.H.P.  Libra  -  Zygmunt  Dąbrowski,  ul. Kopernika  3, 63-300  Pleszew  przedstawiła

ofertęnajniższącenowo  "C
Refer:q.tu Ko  jł  ż Dwóg

Grzeg  armuz

(data i podpis osoby prowadzącej postępowanie)

Zarządu

(data  ipodpis y zatwierdzające

Załączniki:

Dokurnentacja  źródłowa  potwierdzająca  dokonanie  następujących  czynności:

1)  ustalenie  wartości  szacunkowej  zamówienia

2) publźkacje zaproszenia do składania ofert na Bźuletyn'te Informacji  Publicznej Powiatu
Jarocźńskiego

2) skierowanźa zapytania ofertowego do wykonawców
3) przeprowadzerńe negocjacfi -  jeżeli  dotyczy

*wybrać  właściwe


