
Przyłęk, dnia 17.05.2016 r. 

 

     

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na dostawę urn wyborczych dla Gminy Przyłęk 

 

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro 

prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy w Przyłęku 

Przyłęk 30 

26-704 Przyłęk 

Tel./fax. 48 677 30 16 

e-mail: przylek@przylek.pl 

NIP: 811-12-74-443 

REGON: 000537533 

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 nowych urn wyborczych do Urzędu Gminy w Przyłęku, 

wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia        

21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały 

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów 

urn wyborczych (M.P. poz. 398). 

Szczegółowy przedmiot zamówienia:  

- urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców -2 szt. 

- urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców – 1 szt. 

- urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal dostosowany jest do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 4 szt. 

Zamawiający jednocześnie wymaga: 

1. Zastosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą 

powierzchnią przylegają do boków urny, 

2. Zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urny. 

Zmawiający dopuszcza : 



- wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza), co usztywni 

konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór 

wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm), 

- zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny: 

* mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod 

warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie 

plomby plastikowej lub metalowej, 

* śrub wkręcanych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach 

bocznych urny. 

Należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów nierdzewnych służących do łączenia elementów urny 

wskazana we wzorach jest niezbędna, urna może być połączona większą ilością nitów, urna ma być 

wykonana w taki sposób, aby była trwała. 

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, iż urny są zgodne z wytycznymi 

Państwowej Komisji Wyborczej. 

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urny wyborcze na minimum 60 miesięcy. 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

20 dni od daty podpisania umowy 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 

Ofertę może złożyć wykonawca, który: 

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia. 

2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania. 

3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie. 

4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT 

5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik    

nr 1) 

Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia, 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

e) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, 



g) Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Dokumenty w formie 

kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie „za zgodność z 

oryginałem” i opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej 

do reprezentowania firmy na zewnątrz. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub 

budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału 

lub notarialnego potwierdzenia. 

h) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone 

pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), 

2. Oświadczenie, że urny są zgodne z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej (załącznik      

nr 3) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż 

opisany w niniejszym zapytaniu sposób wykonania zamówienia. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona 

osobiście na adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk do dnia 30 maja 2016 r. do 

godz. 11:00 (decyduje data wpływu oferty) 

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie 

są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane. 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

VI. OCENA OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena – 100 %. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 



Dodatkowych informacji odnośnie niniejszego zapytania  w imieniu Zamawiającego udzieli pracownik 

Urzędu Gminy w Przyłęku - Olczyk Tomasz pod numerem telefonu 48 677 30 16 w. 51. 

 

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Urzędu Gminy w Przyłęku do złożenia 

zamówienia. 

 

Załączniki: 

1. Formularz Oferty 

2. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

3. Formularz oświadczenia o zgodności urn z wymogami Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

…………………………………………………………. 
(pieczęć Wykonawcy) 

        Urząd Gminy w Przyłęku 

Przyłęk 30  

26-704 Przyłęk 

OFERTA 

Dane oferenta: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu/faksu : ……………………………………………………………………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………. NIP: …………………………………………….. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Dostawa urn 

wyborczych dla Gminy Przyłęk” oferujemy : 

wykonanie zadania 

za cenę: 

- netto złotych: ………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………) 

- brutto złotych: ……………………….. (słownie: …………………………………………………………………………………..……) 

- w tym podatek VAT w wysokości ……..%, tj. w kwocie: ………………………….. zł. 

( słownie: ………………………………………………………………………………………………………..) 

Zgodnie z formularzem cenowym: 

Lp. Typ urny Ilość Cena jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

1 Urna wyborcza do obwodu głosowania powyżej 750 
wyborców 
 

2   

2 Urna wyborcza dla obwodu głosowania 750 wyborców 
 

1   

3 Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 
wyborców, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych 

4   

Razem wartość netto 
 

 

Wartość podatku VAT 23% 
 

 

Razem wartość brutto 
 

 

 



1. Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu 

ofertowym, tj.: w terminie 20 dni od daty podpisania umowy. 

2. Oświadczamy, że: 

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz 

wykonania zamówienia, 

- gwarantujemy niezmienność ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 

jego realizacji, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu                

i terminie określonym przez Zamawiającego, 

- na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres ……… miesięcy. 

       IV.  Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia: 

 Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

 Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………. 

3. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

- oświadczenie, że urny są zgodne z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej 

 

 

………………… dn. …………………………… 

      …………..…………………………………………………………. 

      (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do 

      reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. 

 „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Przyłęk”  

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonania zamówienia, 

posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/Emy potencjałem technicznym             

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, 

znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 
       (podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Załącznik nr 3 

 

………………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. 

 „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Przyłęk”  

oświadczam/y, że urny wyborcze dostarczone przez nas w ramach w/w zapytania ofertowego 

spełniają wymogi określone w uchwale Państwowej Komisji wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku     

w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. 

poz. 398) 

 

 

 

……………………… dn. ……………………………  

       …………………………………….………………………….. 
       (podpisy osoby/osób upoważnionej/ych  

       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


