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Myślenice, dnia 30.05.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na
wykonanie i dostawę przeźroczystych
1 sztuki urny wyborczej dla obwodów głosowania do 750 wyborców,
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
13 sztuk urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców,
11 sztuk urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborcówdostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4 sztuk urn wyborczych pomocniczych (przenośnych) dla obwodu głosowania w
zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej

1. Nazwa i adres zamawiającego”
Gmina Myślenice
32-400 Myślenice
ul. Rynek 8/9
tel. 12 6392303 lub 12 6392314
e-mail: info@myslenice.pl7
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) 1 sztuki urny wyborczej dla obwodów głosowania do 750 wyborców, dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
2) 13 sztuk urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców
3) 11 sztuk urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborcówdostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4) 4 sztuk urn wyborczych pomocniczych (przenośnych) dla obwodu głosowania w
zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej
Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze
wzorami ustalonymi przez uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca
2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016r. poz. 312) z uwzględnieniem
uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniającej uchwałę
w sprawie wzorów urn wyborczych,(M.P poz. 398) która rozszerza technologię
sporządzania urn wyborczych link: http://pkw.gov.pl/515_20156r/1/15204.
Zamawiający równocześnie wymaga :
1) zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą
powierzchnia przylegają do boków urn. Uchwyty muszą być przymocowane na
węższych (krótszych bokach urny wyborczej.
2|) zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcje urn,
3) otwór wrzutowy w pokrywie urny wyborczej musi mieć 3 cm szerokości, a
krawędzie otworu wrzutowego mogą być zagięte do wnętrza urny, natomiast otwór

wrzutowy nie może być węższy niż 1,5cm.
Zamawiający dopuszcza: :
1) wykonanie zgiętych 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),
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 urn otworów umożliwiających
założenie plomby plastikowej lub metalowej, śrub wkręcanych (bez możliwości
całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.
Wykonawcy powinni wziąć pod uwagę, że liczba nitów służ ących do łączenia
elementów urny wskazanych we wzorach Państwowej Komisji Wyborczej jest
przykładowa i urna może być połączona większą ilością nitów
Zamawiający nie przewiduje:
-zamieszczanie na urnach wyborczych symboli narodowych, tj. godła, ani barw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz również żadnych elementów zdobniczych.
Urny mają być wykonane w taki sposób, aby były trwałe. Zamawiający wymaga od
Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny na minimum 5 lat w
związku z utratą koloru oraz 5 lat z uwagi na stłuczenie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
Obejrzenia wszystkich typów wymienionych w opisie urn po wyborze
najkorzystniejszej oferty, ale jeszcze przed podpisaniem umowy. Dostarczenie tychże
urn winno nastąpić do Gminy Myślenice dwa dni po otrzymaniu informacji o wyborze
oferty.
3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 lipca 2016r.
4. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin składania ofert:
1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej: pocztą na adres zamawiającego lub osobiście
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach (pokój nr 10) w terminie do
dnia 17 czerwca do godz. 15.00.
2) oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę,
3) oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym zaproszenia,
wszelkie poprawki i skreślenia należy zaparafować,
4) oferta ma być podpisana przez upoważniona osobę.
Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie
charakter sondażu rynku pod katem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem
cenowym.
Złożenie ofert nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego o
zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z
wybranym oferentem.
5. Do oferty należy następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm),
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1,2 oraz
2a ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) oświadczenie, że urny zostaną wykonane wg. projektów zgodnych z wytycznymi
Państwowej Wyborczej.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Aneta Maciejewska- Naczelnik Wydziału Ogólno-Administracyjnego, tel. 126392307

OFERTA WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa i siedziba:

Adres poczty elektronicznej:
Numer telefonu
Nr faksu
Numer REGON

Nr NIP………………………

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:
„Wykonanie wraz z dostawą:
1) 1 sztuki urny wyborczej dla obwodów głosowania do 750 wyborców, dostosowanych
do potrzeb osob niepełnosprawnych.
2) 13 sztuk urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców
3) 11 sztuk urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborcówdostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5) 4 sztuk urn wyborczych pomocniczych (przenośnych) dla obwodu głosowania w
zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej
Oferujemy realizacje zamówienia za cenę:
1) cena brutto:…………………………………………………………….
słownie brutto:…………………………………………………………
cena netto:……………………………………………………………...
słownie netto……………………………………………………………
podatek VAT w wysokości:……….% tj………………………………
2) akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy.
Oświadczamy, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2) posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia,
4) zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego
zastrzeżeń,
5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
6) udzielamy gwarancji na 5 lat od utraty koloru oraz 5 letniej gwarancji od stłuczenia
licząc okres gwarancji od końcowego protokolarnego odbioru przedmiotu
zamówienia bez uwag,

7) zapoznaliśm się i akceptujemy bez zastrzeżeń treść wzoru umowy,
8) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
9) Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 29
lipca 2016r.
Osoby do kontaktu z zamawiającym:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………
Tel./fax………………………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data:………………………………………………………………..

…………………………………………………….
(podpisy osob uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy-pieczęć firmowa i imienna)

UMOWA –projekt
Zawarta w dniu……………w Myślenicach pomiędzy:
1. Gminą Myślenice z siedziba w Myślenicach, Rynek 8/9 zwana dalej „Zamawiającą”
Reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice- mgr Maciejea Ostrowskiego
a
2. …………………………………………………………………………prowadzącym
działalność pod nazwą…………..zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej
wydanym przez…………………….pod nr……………zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą” o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na
wykonaniu 29 sztuk urn wyborczych wraz z dostawą, w tym:
1) 1 sztuki urny wyborczej dla obwodów głosowania do 750 wyborców- dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
2) 13 sztuk urn wyborczych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców
3) 11sztuk urn wyborczych dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborcówdostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4) 4 sztuk urn wyborczych pomocniczych (przenośnych) dla obwodu głosowania w
zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej.
§2
1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości……..brutto
(słownie:……………..).
2. Wynagrodzenie za powyższe płatne będzie po wykonaniu całości usługi w terminie 14 dni
od daty odbioru i złożenia rachunku w siedzibie Zamawiającej.
3. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT (NIP 6811004414)
§3
Umowa winna być zrealizowana w terminie do dnia………………..
§4
Strony ustalają, że dostawa urn wyborczych zostanie udokumentowana protokołem odbioru,
potwierdzającym ich zgodność z wymogami Zamawiającej i przepisów odrębnych.
§5
1. wykonawca zapłaci Zamawiającemu kar umowną w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto
przysługującemu Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki,
2) zwłoki usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującemu
Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki,
3) odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających wykonawcę, w wysokości 5%
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

2.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń kwot z tytułu
kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§6
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności
jedynie w formie pisemnej.
§8
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest miejscowo Sąd
dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

