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1. Opis przedmiolu zamowienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiaja^cego 8 sztuk urn
wyborczych wraz z plombami, w tym:

• 4 sztuki urn wyborczych dla obwodu glosowania do 750 wyborcow, w ktorym lokal wyborczy
dostosowany jest do potrzeb wyborcow niepetnosprawnych ,

• 3 sztuki urn wyborczych dla obwodu gtosowania powyzej 750 wyborcow, w ktorym lokal
wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborcow niepeJnosprawnych

• 1 sztuka urny wyborczej pomocniczej (przenosnej) dla obwodu gtosowania w domach opieki
spotecznej.

Dostarczone urny musza, odpowiadac wymaganiom, spetniac warunki i bye zgodne ze wzorami
okreslonymi w zalacznikach do uchwaty Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie wzorow urn wyborczych (M.P. poz.312):

- link: http://pkw.gov.pl/515 2016 r/1/12855 Uchwata Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 21
marca 2016 r w sprawie wzorow urn wyborczych z uwzgle_dnieniem uchwaty Patistwowej Komisji
Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r zmieniaja,cej uchwaty w sprawie wzorow urn wyborczych (M.P.
poz.398)

- link: http://pkw.gov.pl/515 2016 r/1/15204 Uchwala Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 11
marca 2O16 r zmieniajqca uchwaiq w sprawie wzorow urn wyborczych.

- pism i wyjasnieh Panstwowej Komisji Wyborczej wyyyy,pkw.gov.pl

- pism i wyjasnieri Krajowego Biura Wyborczego www.kbw.gov.pl
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a. zastosowania uchwytow urn o trzech punktach podparcia lub uchwytow, ktore cala,
powierzchnia. przylegaja^ do bokow urn,

b. zagiQCie gornych kraw^dzi czterech bokow urn do ich wnejrza, co usztywni konstrukcj^ urn,
c. zaokr^glenia naroznikow pokrywy i dna,
d. dwustronne fazowanie krawe_dzi urn oraz kraw^dzi pokryw urn poprawiajqcych

bezpieczeristwo uzytkowania urn,
e. zastosowania, ocynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych przed korozja^ srub

wkre.canych (bez mozliwosci caJkowitego wykr^cenia) w nitonakr^tki zamocowane w scianach
bocznych urny,

f. zastosowanie 5 punktow podparcia dna podkladkami filcowymi,
g. wykonanie zagiejych do wne_trza urny krawe^dzi otworu wrzutowego (kolnierza), co usztywni

konstrukcj^ wieka urny oraz utatwi wyborcom wrzucanie kart do gtosowania (po zw^zeniu
otwor wrzutowy nie moze bye we_zszy niz 1,5 cm),

h. zastosowania do zamkni^cia i blokowania wieka urny mechanizmow odcia^ganych (bez
mozliwosci ich caJkowitego wyj^cia) zamiast zakr^canych, pod warunkiem umieszczenia w
scianach bocznych i wieku urny otworow umozliwiaja^cych zatozenie plomby plastikowej lub
metalowej,

Wykonawca winien wzia^c pod uwag^, ze liczba nitow stuza^cych do la^czenia elementow urny
wskazana we wzorach Pahstwowej Komisji Wyborczej jest przyktadowa, urna moze bye pota.czona

iloscia^ nitow.

Urna ma bye wykonana w taki sposob, aby byte trwata.

Dostarczone urny musza, bye zapakowane w sztywne kartony (z min. 5 warstwowej lektury falistej)
dopasowane do ich wielkosci aby zabezpieczyc je przed uszkodzeniem podczas transportu i sktadowania.

3. Na realizacjQ niniejszego zamowienia Wykonawca winien udzielic minimum 60
miesiQcy okresu gwarancji.

2. Przedmiot zamowienia nalezy dostarczyc w terminie do 21 dni od dnia podpisania
umowy.

3. Sposob przygotowania oferty oraz miejsce i termin zlozenia oferty:

1. Oferty nalezy ztozyc w siedzibie Zamawiaja^cego tj. Urza.d Gminy w Ostrowku,
Ostrowek 115, 98-311 Ostrowek w terminie do: 7 listopada 2016 r. do
godziny 12. OO;

2. Oferty nalezy zlozyc w formie pisemnej:

• osobiscie u Zamawiaja^cego (w zaklejonej kopercie z dopiskiem na kopercie Oferta na:
Dostawq urn wyborczych dla Gminy Ostrowek) Urzqd Gminy w Ostrowku, Ostrowek
115, 98-311 Ostrowek;

• poczta^ lub kurierem na podany wyzej adres (z dopiskiem na kopercie Oferta na: Dostawe_
urn wyborczych dla Gminy Ostrowek);

• poczta. elektroniczna^ na adres UQ ostrowek(p)interia.pl

i . Oferty, ktore wptyna. po terminie , nie be,d̂ . brane pod uwag^ ( liczy si^ data
wplywu)

2. Oferta powinna bye sporza^dzona na formularzu stanowia^cym za^cznik do
niniejszego zapytania ofertowego i podpisana przez osob^ uprawniona, do
sktadania oswiadczen woli.

3. Wykonawca moze ztozyc tylko jedna. oferty.

2. Do oferty nalezy dola^czyc nast^puja^ce dokumenty:

1. WypeJniony i podpisany formularz ofertowy — zal̂ cznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego;



2. Zaparafowany wzor umowy - zat^cznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego;

3. Projekt urny wraz z opisem technicznym wykonania i oswiadczeniem, ze
projekt jest zgodny z wytycznymi PKW.

5. Opis kryteribw, ktorymi Zamawiaja^cy bedzie SIQ kierowal przy wyborze ofert:
Zamawiaja^cy podpisze umowq z Wykonawcaj ktorego oferta spelni wymagania zawarte w niniejszym
zapytaniu ofertowym oraz ktory zaoferuje najkorzystniejsza, cenq brutto. Zamawiaja^cy bedzie kierowat
si$ kryterium: cena 100%.
Z wybranym wykonawca^ zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiaja^cego.
Zlozenie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia wzgledem Zamawiaja^cego o zawarcie
umowy.
Zamawiaja^cy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia post^powania o zamowienie publiczne w formie
zapytania ofertowego bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiaja^cy nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci, w tym odszkodowawczej.

Informacja o wyborze oferty, bâ dz informacja o uniewaznieniu post^powania zostanie
zamieszczona na stronie BIP Zamawiaja^cego www.ostrowek.bip.Qmina.pl

6. Okres zwia^zania z ofertq - 30 dni od terminu sktadania ofert.
7. Cena za dostaw^ urn wyborczych musi zawierac wszystkie koszty zwia^zane z realizacja,

zamowienia opisanego w zapytaniu ofertowym niezbe^dne do jego wykonania z
uwzgl^dnieniem wszystkich oplat i podatkow.

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwia^zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
9. Inne istotne warunki zamowienia przysztej umowy:

• podstawa^ wystawienia faktury b^dzie protokof zdawczo - odbiorczy podpisany przez
Zamawiajqcego i Wykonawcy.

10. Osoba upowazniona do kontaktu z Wykonawcami:

Mieczystaw Pawlak - Sekretarz Gminy Ostrowek,

tel. 43 841 50 23 lub 43 841 50 26, fax. 43 841 50 20, email: UQ ostrowek(Binteria.pl



,,,H£ ^K
'7V Ostrdwekpow. vvielurisk

t e J . / f a* 43-84 15/r
M1P83

., dnia

5415023

Zata_cznik nr 1

(piecze_c adresowa Wykonawcy

NIP:

REGON:

nr tel./ faksu:

Adres e- mail: ..

FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Ostrowek
Ostrowek 115
98-311 Ostrowek

Odpowiadaja^c na zapytanie ofertowe, z dnia 2 listopada 2016 r. na dostawe. urn wyborczych:

1. Oferuje. wykonanie przedmiotu zamowienia pn. ,,Dostawa urn wyborczych dla Gminy
Ostrowek" za kwote.:

cena netto: zt.

podatek VAT: zt.

cena brutto: zt.

stownie brutto:.

Zgodnie z formularzem cenowym:

l . p .

1.

Typ urny

Urna wyborcza dla obwodu gtosowania do 750
wyborcow dla obwodu, w ktorym lokal wyborczy

dostosowany jest do potrzeb wyborcow
niepetnosprawnych, ( wg zat. nr 1 Uchwaty PKW ).

llosc

4

Cena jedn.
netto

Wartosc
netto



2.

3.

Urna wyborcza dla obwodu gtosowania powyzej 750
wyborcow dla obwodu, w ktorym lokal wyborczy

dostosowany jest do potrzeb wyborcow
niepetnosprawnych, (wg zat. nr 3 Uchwaty PKW ).

Urna pomocnicza (wg zat, nr 4 Uchwaty PKW ).

3

1

Razem wartosc netto

Wartosc podatku VAT 23%

Razem wartosc brutto*

*podana cena obejmuje wszystkie sktadniki kosztowe zam6wienia (w tym dostarczenie urn do siedziby
Zamawiajqcego).

2. Oswiadczam, ze zamowienie zrealizujemy w terminie do 21 dni od dnia podpisania
umowy.

3. Oswiadczam, ze na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres
miesiecy.

4. Oswiadczam, ze zapoznatem sie. z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosze^ do niego
zastrzezen.

5. Oswiadczam, ze speiniam warunki okreslone przez Zamawiaja.cego.

6. Oswiadczam, ze cena oferty zostala sporz^dzona w oparciu o caJkowity przedmiot
zamowienia, posiadan^ wiedz^ i doswiadczenie oraz uwzgl^dnia nalezny podatek od
towarow i ustug VAT, a takze wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia.

7. Oswiadczam, ze uwazamy sie^ za zwi^zanych niniejsza. oferta. na okres wskazany w
zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od daty uptywu terminu skiadania ofert;



Zat^cznik nr 2

.
;u UMOWA Nr

Zawarta wdniu w Ostrowku pomi^dzy Gmina^Ostrowek z siedziba_
w Ostrowku 115, 98-311 Ostrowek NIP; 8321965142; REGON 730934690, zwanym dale]
Zamawiaja,cym reprezentowanym przez:

1. Wojta Gminy Ostrowek - Ryszarda Turka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Ostrowek - Anny Walaszczyk

a firma.

zwanym dalej Wykonawca,.

§ 1. Zamawiajqcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie na dostawe. 8
sztuk urn wyborczych zgodnie z zapytaniem ofertowym, wykonanych zgodnie ze wzorami
okreslonymi w zata.cznikach do uchwaty z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorow urn wyborczych
(M.P. poz. 312) z uwzgle_dnieniem uchwaty Pahstwowej Komisji Wyborcze] z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniaja.cej uchwaty w sprawie wzorow urn wyborczych, ktora rozszerza technologic sporzqdzania
urn wyborczych.

§ 2.1 .Wykonawca zobowia,zuje sie. do dostarczenia do siedziby Zamawiajqcego catosci
przedmiotu umowy zgodnie ze ztozonq ofertq stanowiqc^ integralnq cz^sc Umowy, z obowiqzuja.cymi
przepisami, wymogami technicznymi, a takze na warunkach okreslonych w niniejszej umowie w
terminie w niej wskazanym.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedz^ i doswiadczenie niezb^dne do
prawidtowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 3. Termin realizacji catosci przedmiotu umowy do dnia 2016 r., (tj. do 21 dni od
dnia podpisania umowy).

§ 4.1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela miesie.cznej gwarancji, a jej
bieg rozpocznie sie_ od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

2. Ponadto ustala sie., ze w wypadku wysta.pienia usterek w okresie gwarancyjnym
Wykonawca zobowia.zany be_dzie niezwtocznie do ich usunie.cia jednak nie pozniej niz w ciajju 7 dni
od otrzymania powiadomienia o usterce.

§ S.l.Za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiaja.cy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci zt netto + Vat %
tj zt, tqcznie brutto zt
(stownie ztotych).

2.Powyzsze wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, ktore nalezy poniesc przy realizacji
tego zamowienia obejmuja.cego wykonanie i dostawtj urn wyborczych do siedziby Zamawiajqcego.

3. Podstawa. wystawienia faktury be_dzie protokot odbioru podpisany przez WykonawcQ
i Zamawiaja^cego.

A.Wynagrodzenie ptatne b^dzie przelewem, na wskazany przez Wykonawce, rachunek



bankowy Nr , w cia.gu 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajqcego prawidtowo wystawionej faktury.

§ S.l.Za nieterminowe optacanie faktury Zamawiaja.cy za kazdy dzieri zwtoki zaptaci
Wykonawcy odsetki w wysokosci ustawowej.

2.Wykonawca zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne w przypadku:
1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za
kazdy dzieh zwtoki;
2} zwtoki w usuniexiu wad przedmiotu umowy w wysokosci 1% wartosci brutto przedmiotu umowy,
za kazdy dzieh zwtoki.

§ 7.Zmiany umowy wymagaja. formy pisemnej.
§ 8.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si^ przepisy Kodeksu

Cywilnego.
§ S.UmowQ sporza_dzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych dwa

otrzymuje Zamawiajqcy a jeden Wykonawca.

podpis Wykonawcy podpis Zamawiajqcego

/


