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Pabianice, dnia 09.11.2018 r. 
.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 

 
KT.272.9.2018 

................................................. 
                       znak sprawy 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach” 
na przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 09.11.2018 r. o godzinie 
1215 Komisja Przetargowa dokonała jawnego otwarcia złożonych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej 
poinformowała, że na sfinansowanie zamówienia Zarząd Powiatu zamierza przeznaczyć 
kwotę 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy złotych 00/100). 
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Przetargowej poinformowała, że w ramach 
prowadzonego postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wpłynęły dwie (2) oferty, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. 
Otwarte zostały dwie (2) oferty: 
 
I.  OFERTA NR 1 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- TABLA Sp. z o. o. 
ul. Diamentowa 7B 
20-447 Lublin 

2. Cena oferty z VAT - 438.116,16 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie od dnia 

01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 

dostawy na okres 2 lat. 
5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

II.  OFERTA NR 2 
 
1. Nazwa firmy 

 
Adres firmy 

- UTAL Sp. z o. o. 
Poznań – Gruszczyn, 
ul. Katarzyńska 9 
62-006 Kobylnica 

2. Cena oferty z VAT - 410.401,80 zł  
3. Termin wykonania zamówienia - wykonanie zamówienia w terminie od dnia 

01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 
4. Okres gwarancji - udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane 

dostawy na okres 3 lat. 
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5. Warunki płatności - warunki płatności określone przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
       /-/ Marcin Somorowski 
 
 
 


