
 

 

Przesmyki 02.06.2016 r. 

GKIZP.271.9.2016 

      

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 

 

dotyczy zamówienia prowadzonego bez zastosowania procedur przetargowych na podstawie art. 

4 pkt 8 (z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro) 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164.). 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki; tel. 25 6412322, fax. 25  6412322 w. 

103; ugprzesmyki@e-bip.pl    

II. Określenie przedmiotu zamówienia  

„Dostawa urn wyborczych na potrzeby obwodów głosowania na terenie Gminy Przesmyki” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę następujących ilości urn wyborczych: 

a) Urny wyborcze dla obwodów głosowania do 750 wyborców – 3 szt. w tym 2 

dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

b) Urny wyborcze dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców – 3 szt. w tym 1 

dostosowana dla osób niepełnosprawnych 

c) Urna wyborcza (przenośna) dla obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej  

i domach pomocy społecznej – szt. 1  

2. Urny mają spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do uchwały 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. 

3. Detale konstrukcyjne urn wyborczych określone zostały w załączniku nr 5 do uchwały z dnia 

21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych. 

4. Ponadto podczas wykonania urn wyborczych zaleca się stosowanie uchwytów urny o trzech 

punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny, 

zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny; 

5. Dopuszczalne jest: 

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. 
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6. Należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana 

we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być 

wykonana w taki sposób, aby była trwała. 

7. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty projekt urny wyborczej z opisem technicznym 

wykonania i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji 

Wyborczej. 

III. Warunki realizacji dostawy 

1. Wykonawca dostarczy urny do siedziby zamawiającego Przesmyki ul. 11 Listopada 13;  

08-109 Przesmyki 

2. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty 

dostawy. 

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2016 r. 

V. Miejsce i termin składani ofert 

1. Wypełniony formularz ofertowy należy złożyć osobiście, lub przesłać listownie  

w zamkniętej kopercie do dnia 14.06.2016 r. do godz. 10:00 na adres Urząd Gminy  

w Przesmykach ul. 11 Listopada 13; 08-109 Przesmyki. Kopertę z ofertą należy opisać  

w następujący sposób „Rozeznanie cenowe na dostawę urn wyborczych na potrzeby 

obwodów głosowania na terenie Gminy Przesmyki nie otwierać do dnia 14.06.2016 r.  

do godz. 10:15” 

2. Otwarcie ofert Urząd Gminy w Przesmykach 14.06.2016 r. o godz. 10:15 

3. Kryterium oceny ofert - najniższa cena. 

4. Zaproszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie internetowej 

Zamawiającego. 

VI. Uwagi końcowe 
1. Złożenie oferty nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem zamawiającego o 

zawarcie umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez 

dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania 

Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej 

www.bip.przesmyki.pl 

   

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

 

Wójt Gminy 

Andrzej Skolimowski 
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