
PR.272.21.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

200.000 € na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego 
w Szydłowcu 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 06.12.2013 r. 
− w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia: 

505012- 2013 
− na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/_  
− na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa: Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu 
Adres pocztowy: pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, województwo: mazowieckie 
Tel.:   048 6177000 
Tel./Fax:  048 6171061 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/_ 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na dostawę 
dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Szydłowcu 
II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II. 3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu tj. : spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, 
blankietów pozwoleń czasowych, blankietów kart pojazdów, nalepek kontrolnych, blankietów 
pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych obejmujących nalepki 
legalizacyjne do dowodu rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne oraz nalepki na tablice tymczasowe, 
spersonalizowanych blankietów prawa jazdy, blankietów międzynarodowych praw jazdy, blankietów 
pozwoleń na kierowanie tramwajem, spersonalizowanych kart pojazdu, spersonalizowanych nalepek 
kontrolnych. Świadczenie usług w zakresie serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń 
infrastruktury sieciowej pracujących systemów, system wysyłania powiadomień. 
Zakres zamówienia – poniżej 200.000 EUR 

II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.45.40.00-7, 22.45.60.00-1, 22.45.80.00-5 
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
SEKCJA III: PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki. 
1. Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych. 
2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 
67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych Polskiej Wytwórni Papierów 



Wartościowych S.A. w Warszawie. Wytworzenie oraz dostarczenie dokumentów i oznaczeń może być 
świadczone tylko przez jednego wykonawcę tj. Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie, ul. Sanguszki 1, bowiem Wykonawca ten na mocy umowy z Ministrem Transportu 
i Gospodarki Morskiej posiada na terenie kraju wyłączne prawo do produkcji dokumentów 
komunikacyjnych. 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA . 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELI Ć 
ZAMÓWIENIA 
Nazwa (firma): Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 
Adres pocztowy: ul. Sanguszki 1 
Miejscowość: Warszawa: 00-222 Województwo: mazowieckie 


