Chotcza, dnia 20.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 euro, w związku z czym do
niniejszego postępowania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zgodnie z jej art. 4 pkt. 8.
Zamawiający:
Gmina Chotcza, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, NIP 509-00-66-518
zaprasza do składania ofert na zadanie:
„Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Chotcza”
1. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby
Zamawiającego 3 szt. urn wyborczych, w tym:
a) 2 sztuki urn wyborczych dla obwodów głosowania do 750 wyborców, w tym dla
obwodów, w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych – według wzoru określonego w załączniku nr 1 do cytowanej
niżej Uchwały;
b) 1 sztuka urny wyborczej dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – według wzoru
określonego w załączniku nr 3 do cytowanej niżej Uchwały.
Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze
wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej a dnia 21c
marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312).
link:
http://pkw.gov.pl/515_2016_r/1/12855_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_2
1_marca_2016_r_w_sprawie_wzorow_urn_wyborczych
z
uwzględnieniem
uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 398).
link:
http://pkw.gov.pl/515_2016_r/1/15204_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_1
1_marca_2016_r_zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wzorow_urn_wyborczych .
Zamawiający:
1. Zaleca aby podczas wykonywania urn:

a) stosować uchwyty urn o trzech punktach podparcia lub uchwyty, które całą
powierzchnią przylegają do boków urny,
b) zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny.
2. 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) Zastosowania 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 w nitonakrętki (bez możliwości całkowitego wykręcenia)
zamocowane w ścianach bocznych urny.
Wykonawca winien 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.
Urny winny posiadać możliwość ich sztaplowania.
3. Wymaga:
a) Udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na dostarczone urny wyborcze na
minimum 3 lata.
2. Termin realizacji zadania: do dnia 29 lipca 2016 r.
3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem
„Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Chotcza”:
 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza – Józefów
60, 27-312 Chotcza, pokój nr 6
 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 1000.
b) Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się data
wpływu).
c) 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 następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu
prawnego w zakresie objętym zamówieniem.
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
e) Podpisany wzór umowy – załącznik nr 4
f) Projekt urny wraz z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, że projekt
jest zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
5. 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 najkorzystniejszą cenę
brutto /wzór umowy w załączeniu/.
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.
6. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
a) Tomasz Fijoł

Wójt Gminy Chotcza
/i/ Janusz Witczak

