
OiN.033.SZP.44.2018                                                                                             Kozienice, dnia 28.12.2018 r. 
 

 
PROTOKÓŁ 

 
podstawowych czynności z postępowania dotyczącego wyboru najkorzystniejszej propozycji cenowej 
na: „Wykonanie i sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór i utylizacja wycofanych 
tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na rok 2019” niepodlegającego ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z art. 4 pkt 8.  
 
Zamawiający: Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice.  
 
Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór 
i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na rok 2019 w ilościach 
oraz warunkach jak zostało to ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania cenowego. 

 
Niniejsze zapytanie cenowe ogłoszono na stronie internetowej Powiatu oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach w dniu 18.12.2018 roku. 
 
Do dnia 21.12.2018 r. do godziny 11:00 (dzień otwarcia ofert) wpłynęły 3 propozycje cenowe spełniające warunki 
zaproszenia do złożenia ofert w przedmiotowym zaproszeniu: 
 

1. PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. J., ul. Marii Konopnickiej 11B, 05 – 230 Kobyłka – cena brutto: 
103,029,12 zł. 

2. TABLIX Sp. z o.o., 05 – 220 Zielonka, ul. Paderewskiego 91 – cena brutto: 103.831,54 zł. 
3. „TABLA” Sp. z o.o., 20 – 447 Lublin, ul. Diamentowa 7B – cena brutto: 104.344,08 zł. 

 
 
Kryterium oceny propozycji cenowych: cena 100%. 
W przeprowadzonym postępowaniu dokonano wyboru propozycji cenowej firmy: PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy 
Sp. J., ul. Marii Konopnickiej 11B, 05 – 230 Kobyłka – cena brutto: 103,029,12 zł. 
Firma PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. J., ul. Marii Konopnickiej 11B, 05 – 230 Kobyłka spełniła wszystkie 
warunki zapytania cenowego oraz przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (najniższa cena). 
W związku z powyższym umowa na „Wykonanie i sukcesywne dostarczanie tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz 
odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na rok 2019” 
podpisana zostanie z  firmą PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy Sp. J., ul. Marii Konopnickiej 11B, 05 – 230 Kobyłka. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       Starosta Kozienicki 

              Andrzej Jung                             

       _________________ 

  Zatwierdził:                       


