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Brańszczyk , dnia 16.06.2016r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

 

                                                                                                                    

 Gmina Brańszczyk,  07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 45, tel. 29 59-29-310 fax. 29 74-22-811 
e-mail: skretariat@branszczyk.pl zaprasza do złożenia oferty na:  
Dostawa urn wyborczych w ilości 11 sztuk do lokali obwodowych komisji wyborczych celem prowadzenie 
czynności wyborczych na terenie gminy Brańszczyk , według poniższego zamówienia: 

- 5 szt. urn  wyborczych 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). 

- 1 szt. urny wyborczej 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). 

- 3 szt. urn  wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 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). 

- 2 szt. urn wyborczych pomocniczych  (przenośnych) 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). 

Urny wyborcze muszą spełniać wszystkie wymagania opisane w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z 
dn. 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312 i poz. 398) w szczególności: 

 wszystkie elementy urny wyborczej muszą być przeźroczyste (dno, boki, pokrywa) bez symboli 
narodowych, 

 wyposażone w filcowe podkładki ułatwiające przesunięcie urny po gładkiej powierzchni, przy czym 
podkładki muszą być na tyle cienkie, że nie spowodują zwiększenia wysokości urn wyborczych, 

 górne krawędzie boków urny  zagięte wyłącznie do jej wnętrza, 

 zablokowanie pokrywy urny wyborczej za pomocą nakrętek wkręcanych albo mechanizmów 
odciągających (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia), ewentualnie stosowanie plomb innych niż 
naklejane, 

 uchwyty o min. trzech punktach podparcia lub uchwyty które całą powierzchnią przylegają do boków 
urny wyborczej, 

 wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza) usztywniającego 
konstrukcję wieka urny oraz ułatwiającego wyborcom wrzucanie kart do głosowania, otwór wrzutowy 
nie może być węższy niż 1,5 cm, 

 liczba nitów służących do łączenia elementów urny może być większa niż w załącznikach do 
uchwały, jednak urna ma być wykonana w tai sposób, aby była trwała.    

 

1. Skalkulowanie ceny oferty 

1) Cena oferty powinna uwzględniać dostawę 11 sztuk urn wyborczych w bezpiecznym opakowaniu do 
siedziby Zamawiającego. 

2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę ofertową. 

2. Oferta na załączonym formularzu ofertowym powinna zawierać: 
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1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

(kserokopia dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem i podpisana przez wykonawcę 

lub upoważnionego przedstawiciela), 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków załącznik nr 1, 

3) oświadczenie, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z uchwałą PKW - 

Załącznik nr 2, 

4) szczegółowy opis oferowanych produktów wraz z rysunkami (wizualizacja), 

3. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 lipca 2016 r. 

4.  W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest  Danuta Chmielewska Sekretarz Gminy 

tel. 029 59 29 316  

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Ofertę prosimy złożyć wg załączonego wzoru Formularz ofertowy z wymaganymi załącznikami w 

zamkniętej kopercie z następującym opisem: „Dostawa urn wyborczych w ilości 11 sztuk do lokali 

obwodowych komisji wyborczych celem prowadzenie czynności wyborczych na terenie gminy 

Brańszczyk” na adres Zamawiającego  – sekretariat pok. 7, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 

2016 r. do godz. 11:00.  

7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

8. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: 
www.branszczyk.pl 

9. Postanowienia ogólne. 

1) Oferty złożone po terminie opisanym w pkt. 6 oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3) Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych - wszystkie rubryki musza być wypełnione. 

4) Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen - wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie. 

5) Z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona umowa. 

6) W dniu dostawy Zamawiający dokona oględzin dostarczonych urn w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy, co do zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 

7) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat na dostarczony przedmiot 
zamówienia. 
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 Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 (z późn. zm.), gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej 

w złotych równowartości 30.000,00 EURO. 

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę i spełni warunki udziału w postępowaniu otrzyma 

zlecenie wykonania zamówienia. 

 

                                                                                       Z poważaniem 

Wójt Gminy Brańszczyk 

Mieczysław Pękul 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz oferty  wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków  - załącznik nr 1 i oświadczeniem, że . 

oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z uchwałą PKW - załącznik nr 2, 

2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. 

poz. 312 i poz. 398). 

 

 

 

 

 

 

 

 


