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Nr SG.502.6.2016

                                 ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 euro, w związku z czym do niniejszego
zapytania ofertowego nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.), zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy.

1. Zamawiający:
Gmina Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
NIP  199 00 04 025
REGON 531413120
tel.  77  4064410  lub.  774064414,  fax  77  4064444,  e-mail  um@zdzieszowice.pl  lub
sekretarz@zdzieszowice.pl

zaprasza do składania ofert na zadanie:

     „Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1)  Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa  dla  Urzędu Miejskiego w w Zdzieszowicach 10 urn
wyborczych, w tym:
a) 1 urny wyborczej dla obwodu głosowania do 750 wyborców,
b) 3 urn wyborczych dla obwodów glosowania powyżej 750 wyborców,
c) 6 urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, w których lokal wyborczy
dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Urny wyborcze muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami 
określonymi w załącznikach do uchwały państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. 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).
3. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

1) Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia zbioru wyjaśnień
Państwowej  Komisji  Wyborczej  dotyczących  przezroczystych  urn  wyborczych,  które  zostały
opublikowane na stronie: www.pkw.gov.pl
2) ponadto zamawiający wymaga:
a) urna wyborcza nie może być rozkładana. Urna wyborcza musi być wykonana w taki sposób, iż
nie będzie możliwości jej otwarcia (rozłożenia) w inny sposób niż poprzez zdjęcie z niej górnej
pokrywy
b)  zastosowanie  uchwytów  urny  o  trzech  punktach  podparcia  lub  uchwytów,  które  całą
powierzchnią  przylegają  do  boków  urny,.  Uchwyty  powinny  być  solidne  i  zapewniające
przenoszenie zapełnionej urny.
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c)  w  urnach  przeznaczonych  dla  obwodów  powyżej  750  wyborców  uchwyty  powinny  być
zamontowane na węższych (krótszych) bokach urny wyborczej,
d)  zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny,
e) brak nadruków na urnie,
f)  urny muszą  zostać  dostarczone w wersji  kompletnej  i  złożonej,  niedopuszczalne  są urny do
samodzielnego złożenia,
3) Zamawiający dopuszcza:
a)  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 ),
b) 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,
- należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we
wzorach  jest  przykładowa,  urna  może  być  połączona  większą  ilością  nitów  tj.  urna  ma  być
wykonana w taki sposób, aby była trwała,
-  podkładki  pod  urną  winny  być  filcowe,  dopuszcza  się  stosowanie  innych  podkładek  pod
warunkiem, że ich grubość nie spowoduje zwiększenia wysokości urny.

4. Okres gwarancji : minimum 36 miesięcy.

5. Warunki płatności: przelewem na konto Wykonawcy – w ciągu 14 dni  od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury.

6.  Termin realizacji zamówienia:  do dnia 24 sierpnia 2016 r.

7. Kryteria oceny ofert;
a) cena -   100%

8. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie i dostawa
urn wyborczych dla Gminy Zdzieszowice”
a)  w  siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Miejski  w  Zdzieszowicach,  47-330  Zdzieszowice  ul.
Bolesława Chrobrego 34 – sekretariat , pokój B-010,
b) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego
w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 1530

2) Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data wpływu),
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego i  podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń
woli.
4) Do oferty należy dołączyć projekt urny z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, że
projekt jest zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
5) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz.900 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34 (sala narad).

9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta spełni wymagania przedstawione w
niniejszym zapytaniu oraz który zaoferuje najniższą cenę brutto.



Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w
formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Informacja  o  wyborze  oferty,  bądź  informacja  o  unieważnieniu  postępowania  zostanie
zamieszczona na stronie BIP Zamawiającego.

10. osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Brygida Bukowińska – Sekretarz Gminy Zdzieszowice
tel. 77 4064410  e-mail: sekretarz@zdzieszowice.pl

                                                                                                      Burmistrz Zdzieszowicach
                                                                                                          mgr Sybila Zimerman
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