Znak: SO. 5010.59.2016

Koniusza, dania 14 października 2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty, o
której mowa w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający Gmina Koniusza, 32-104 Koniusza, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i
dostawę przezroczystych urn wyborczych wraz z opakowaniami tekturowymi, kompletem 10 plomb
do każdej urny i transportem do Urzędu Gminy Koniusza, dla Gminy Koniusza.
1.Opis przedmiotu zamówienia:
zakup wraz z dostawą 12 przezroczystych urn wyborczych, w tym:





4 szt. urn dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal
wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
4 szt. urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców,
3 szt. urn wyborczych dla obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych powyżej 750 wyborców,
1 szt. pomocniczej (przenośnej) dla obwodu głosowania w domu pomocy społecznej,

Urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi
uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn
wyborczych ( M.P. z 2016 r. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z
dnia 11 kwietnia 2016 r. ( M.P. poz. 398) zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych.
Zamawiający wymaga:
1. stosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią
przylegają do boków urny,
2. zagięcia górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny,
Zamawiający dopuszcza:
1. wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza") co usztywni
konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucenie kart do głosowania (po zwężeniu otwór
wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
2. 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 całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w
ścianach bocznych urny.

Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny
wskazana we wzorach z rozporządzenia, jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością
nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, że ma być trwała.
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty projekt urny wyborczej z opisem technicznym
wykonania i oświadczeniem, że projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
Wykonawca w ramach przedmiotu umowy ma obowiązek dostarczenia wraz z urnami wyborczymi
opakowanie tekturowe na każdą z urn oraz komplet 10 plomb do każdej z urn.

2.Termin realizacji zamówienia:
przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie 17 listopada 2016r.
3.Okres gwarancji:
minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego to 36 miesięcy.
4. Kryterium oceny ofert- cena – 100 %
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w
ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do realizowania zamówienia. Cena oferty ma
być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku ofert o takiej samej cenie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych, z zastrzeżeniem iż Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie
zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:
- podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę.
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Termin składania ofert: do dnia 25 października 2016 r. do godz. 12.00
- złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zaklejonej kopercie z dopiskiem " oferta na zakup
urn wyborczych" osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza ,
Sekretariat - pok. nr 11, lub
- przesłać na adres Zamawiającego pocztą lub kurierem.
Uwaga: decyduje data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

Opakowanie oferty winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiającego tj. na adres: Gmina Koniusza, 32-104 Koniusza , woj. małopolskie oraz z dopiskiem "
nie otwierać przed dniem 25 października 2016 godz. 12.00"
8. Termin otwarcia ofert 25 października 2016 godz. 13.00
9. Sposób przygotowania oferty zawartości oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
2. projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, że projekt
jest zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
W przypadku wyboru Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani o terminie podpisania
umowy.
10.Sposób i miejsce podania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- faksem – nr 12 386 90 15 lub
- drogą elektroniczną (e-mail) gmina@koniusza.pl
11. Informacje dodatkowe:
1. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami Tel. 12 386 91 00 w 23 Wioleta Wróblewska
2. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania oferty.
3. Każdy podmiot może złożyć tylko jedna ofertę.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
W załączeniu:
1. formularz ofertowy

Załącznik nr 1
FORMULARZOFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy urn wyborczych wg wzorów określonych w
Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych
(M.P. Poz. 312)
My niżej podpisani
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny
adres wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
Oferujemy następującą łączną cenę za dostawę urn wyborczych objętych niniejszym rozeznaniem
cenowym
.........................................................................................................................................zł brutto
(słownie ...................................................................................................................................zł)
w tym:
a) za 4 urny dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy
dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 1 do ww.
uchwały

cena jednostkowa..................... zł brutto x 4 szt. = …..................................................... zł brutto
b) za 4 urn dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, stanowiący załącznik nr 2 do ww.
uchwały
cena jednostkowa..................... zł brutto x 4 szt. = …..................................................... zł brutto
c) za 3 urny – dla obwodu do głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy
dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 3 do ww.
uchwały
cena jednostkowa..................... zł brutto x 3 szt. = …..................................................... zł brutto
d) za 1 urnę – pomocniczą (przenośną) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w
domu pomocy społecznej, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
cena jednostkowa..................... zł brutto x 1 szt. = …..................................................... zł brutto

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym do wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Ofertę podpisali :
............................................................................
/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

...................................., dnia ............................

