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                                                                               …………………………………………….. 
                                                                                                                                       miejscowość, data 

Formularz Ofertowy 

Do:                                                                                

                                                                                GMINY BRAŃSZCZYK 

   UL. JANA PAWŁA II 45 

         07-221 BRAŃSZCZYK   

Nazwa Wykonawcy   ................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy...................................................................................................................... 

numer telefon         .............................................nr fax     ........................ 

adres  e–mail ........................................................................................................................... 

 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty  z dnia 16-06-2016 r.  

Numer sprawy: RB.I.P.271.8.2016, oferujemy  Dostawę urn wyborczych w ilości 11 sztuk do lokali 
obwodowych komisji wyborczych celem prowadzenie czynności wyborczych na terenie gminy 
Brańszczyk, zgodnie z wymogami zaproszenia  za cenę: 
 

Nazwa urny 
 

 

Ilość 
Sztuk 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Cena netto Podatek VAT 
23% 

Cena brutto 

Urna  wyborcza dla 
obwodu głosowania do 750 
wyborców w tym dla 
obwodu, w którym lokal 
wyborczy dostosowany jest 
do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych - wg  
uchwały Państwowej 
Komisji Wyborczej z dn. 21 
marca 2016r. w sprawie 
wzorów urn wyborczych 
(M.P. poz. 312 i poz. 398). 

 

5     

Urna wyborcza obwodu 
głosowania powyżej 750 
wyborców w tym dla 
obwodu - wg  uchwały 
Państwowej Komisji 
Wyborczej z dn. 21 marca 
2016r. w sprawie wzorów 
urn wyborczych (M.P. poz. 
312 i poz. 398). 

 

1     

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

3     
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niepełnosprawnych - wg  
uchwały Państwowej 
Komisji Wyborczej z dn. 21 
marca 2016r. w sprawie 
wzorów urn wyborczych 
(M.P. poz. 312 i poz. 398). 

 

Urna wyborcza 
pomocnicza  (przenośna) 
dla obwodu głosowania  w 
zakładzie opieki zdrowotnej 
i w domu pomocy 
społecznej - wg  uchwały 
Państwowej Komisji 
Wyborczej z dn. 21 marca 
2016r. w sprawie wzorów 
urn wyborczych (M.P. poz. 
312 i poz. 398). 

2     

Razem: 11     

 
 
Wartość brutto zamówienia ..............................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
 
 
Oświadczam, że: 
  Wykonam zamówienie  w terminie do dnia: 30.07.2016r. 
  Termin płatności faktury: 21 dni  
   Udzielam gwarancji 5 lat. 
   
Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 1 
2. Oświadczenie, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z uchwałą 

PKW - Załącznik nr 2 
3. szczegółowy opis oferowanych produktów wraz z rysunkami (wizualizacja), 

 
 

............................................................................ 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 
 miejsca wykropkowane wykonawca zobowiązany jest wypełnić 
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Załącznik nr 1 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, numer sprawy: RB.I.P.271.8.2016 nazwa 
zadania: Dostawa urn wyborczych w ilości 11 sztuk do lokali obwodowych komisji wyborczych celem 
prowadzenie czynności wyborczych na terenie gminy Brańszczyk. 
 
Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Brańszczyk 
 

 
1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) Posiadam wiedzę i doświadczenie 
3) Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków jestem gotów przedstawić niezbędne 
dokumenty na żądanie zamawiającego. 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie o spełnianiu parametrów oferowanych urn wyborczych 
 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Dotyczy: Dostawy urn wyborczych w ilości 11 sztuk do lokali obwodowych komisji wyborczych celem 
prowadzenie czynności wyborczych na terenie gminy Brańszczyk, numer sprawy: RB.I.P.271.8.2016 

 
 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę urn 
wyborczych, ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę ubiegającego się o realizację zamówienia 
oświadczam, że urny wyborcze spełniają wymagania opisane w uchwale Państwowej Komisji 
Wyborczej z dn. 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312 i poz. 398) oraz 
niniejszego zapytania ofertowego.  
W załączeniu przedstawiam szczegółowy opis urn wyborczych wraz z danymi technicznymi i 
wizualizacją.  
 

 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

 


