Krzeszyce, dnia 12 października 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EURO
ZAMAWIAJACY GMINA KRZESZYCE ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce
tel. 957573161 fax 957575086
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. )
zaprasza do składania ofert cenowych na zamówienie :
Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Krzeszyce
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 4 sztuk urn
wyborczych przeznaczonych dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców
dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Zamówienie obejmuje ponadto:
1/ Dostawę opakowań /pokrowców dla każdej urny dostosowanych wielkością do urny.
wyborczej, pozwalających na wielokrotne zastosowanie do przechowywania urn
wyborczych.
2/ Transport urn wyborczych do siedziby zamawiającego.
Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze
wzorami określonymi w załącznikach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016
roku w sprawie wzorów urn wyborczych ( M.P. poz. 312 ) z uwzględnieniem uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie wzorów urn wyborczych ( M.P. Poz. 398 ).
„Zbiór wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących przezroczystych urn
wyborczych,” który zawiera niezbędne informacje dotyczące przezroczystych urn
wyborczych znajduje się na stronie PKW pod adresem http://pkw.gov.pl/345 Wyjaśnienia,
stanowiska, komunikaty /1/ 18524 Zbiór wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej
dotyczących przezroczystych urn wyborczych.
2. Termin realizacji/wykonania: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
3. Okres gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na
dostarczone urny na minimum 60 miesięcy.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od złożenia oferty.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena 100 %
Zaproponowane ceny będą porównywane z cenami innych ofert. Z firmą, która przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

W ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca
przy realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto oraz całkowitej ceny brutto
wraz z podatkiem VAT wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich za zrealizowanie
niniejszego zamówienia.
6. Forma złożenia oferty : Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu ofertowym
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wypełniona oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmy,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, NIP, REGON
- opatrzona czytelnym podpisem osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Projekt urn wyborczych z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, iż projekt jest
zgodny z wytycznymi PKW w tym zakresie.
Oferty, które nie będą zawierały dokładnego opisu urn zostaną odrzucone.
W niniejszym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie na adres Zamawiającego,
7. Termin złożenia oferty - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 października 2016 roku
do godz. 11.00.
Miejsce złożenia oferty: Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego - Urząd Gminy
w Krzeszycach, 66-435 Krzeszyce ul. Skwierzyńska 16
/ sekretariat / lub pocztą
na wyżej wymieniony adres ( z dopiskiem na kopercie „ Oferta na dostawę urn wyborczych”
8. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami :
Henryk Tokarczuk tel. 691724215 lub 95 7573161 w. 28
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o zamówienie
publiczne w formie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

…....................................... dnia …...........................
…......................................................
/ pieczęć oferenta /

FOPRMULARZ OFERTY
1. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa : ….............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Adres : …............................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
NIP : ….................................................................................................................................................
REGON …............................................................................................................................................
Nr telefonu/ faksu : …...........................................................................................................................
Adres e-mail : …...................................................................................................................................
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.
Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Krzeszyce
Cena netto …............................................... zł,
Podatek VAT …........................................... zł,
Cena brutto …............................................. zł
Słownie brutto …............................................................................................................................ zł.
3. Oświadczamy, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym dostarczenie urn wyborczych do siedziby Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres 60 miesięcy
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz projektem umowy i nie
wnosimy zastrzeżeń do tych dokumentów.
7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że proponowane urny odpowiadają wymaganiom,
spełniają warunki i są zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych ( M.P. poz. 312 ) z
uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych ( M.P. Poz. 398 ).
Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącego integralną część oferty są :
- …....................................................................................
- …....................................................................................

….............................................................................
/ data i podpis osoby uprawnionej

UMOWA Nr

/2016

zawarta dnia ………………………………………………… 2016 roku
pomiędzy:
Gminą Krzeszyce z siedzibą w Krzeszycach ul. Skwierzyńska 16 , NIP 598 000 63 90
zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Wójta Gminy
…………………………………………….
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ………………………………………………………
a ……………………………………………………….zwanym w treści umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:
…...................................................................................................................................................
wspólnie zwanych Stronami.
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 z późn. zm) z uwagi na to, że wartość
zamówienia nie przekroczyła kwoty 30 tys. EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i dostarczenia do siedziby
Zamawiającego 4 sztuk urn wyborczych przeznaczonych dla obwodów głosowania powyżej
750 osób dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych..
Zamówienie obejmuje ponadto dostawę opakowań /pokrowców dla każdej urny
dostosowanych wielkością do urny wyborczej, pozwalających na wielokrotne zastosowanie
do ich przechowania.
2. Dostarczone urny muszą odpowiadać wymogom technicznym i wizualnym, spełniać
warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z
dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r. poz. 312) oraz
uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie wzorów urn wyborczych.
§2
Termin wykonania zlecenia określa się do dnia …...........................2016 roku
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie osobiście, bez powierzania zadania
wymienionego w § 1 podwykonawcom.
§4
1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości :
……………..zł + podatek ……… VAT = _____________ brutto słownie :
2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 1 wraz z ryzykiem i odpowiedzialnością Wykonawcy za
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem podmiotu
zamówienia
wraz z kosztem transportu do siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie umowy przelewem na wskazany
rachunek
bankowy.
4. Termin płatności do 21 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
5. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy odbiór przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.
6. Data zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
7. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone urny.
8.Wykonawca zobowiązuje się usuwać w okresie gwarancji stwierdzone wady/usterki
niezwłocznie, nie później niż w terminie ..... dni.
§5
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przepadku:
1/ zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,
2/ zwłoki w usunięciu wad w zamówieniu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto
określonego
w§ 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.
3/ odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1.
2. Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek
bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia żądania takiej
kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potracenia należnych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
3.Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
§6
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Spory wynikłe w czasie wykonywania umowy, których strony nie rozwiązały na drodze
polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy oraz
jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

