
 
 

Baranów Sandomierski, 15.09.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr II.153.ORVIII.2016 na: 

 

„dostawę urn wyborczych wraz z wyposażeniem dla Gminy Baranów Sandomierski” 

  

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Baranów Sandomierski 

ul. Gen. L. Okulickiego 1, 

39-450 Baranów Sandomierski 

Tel: (15) 811 85 81 

Fax: (15) 811 85 82 

Adres strony internetowej: www.baranowsandomierski.pl 

e-mail: promocja@baranowsandomierski.pl 

Dni i godziny pracy Urzędu: pn. – pt. w godz. 7.30 – 15.30 

  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej 

ustawą, oraz zgodnie z zarządzeniem nr 4/2015 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 7 maja 2015 

r. w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych, o których mowa w art. 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – gmina zastrzega sobie możliwość do 

nieskorzystania z żadnej z przesłanych ofert. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
  

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 15 nowych urn wyborczych wraz z pokrowcami 

(karton pięciowarstwowy) i plombami dla Gminy Baranów Sandomierski, jak niżej: 

1 Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 

wyborców 

2 

2 Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w 

tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest 

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

8 

3 Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 

wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

5 

 

2. Dostarczone urny muszą spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi  

w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie 

Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim 

ul. Gen. L. Okulickiego 1, 

39-450 Baranów Sandomierski 

http://www.baranowsandomierski.pl/
mailto:promocja@baranowsandomierski.pl


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 

(M.P. poz. 398). 

3. Dodatkowe wyposażenie urn obejmuje dostarczenie przez wykonawcę pokrowców, na każdą 

z urn, w formie wytrzymałego kartonu pięciowarstwowego oraz plomb w ilości 1000 sztuk. 

4. Podczas wykonania urn wyborczych wymaga się: 

a)  stosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą 

powierzchnią przylegają do boków urny, 

b)   zagięcia górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny 

a)  wykonania 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: 

- w ścianach bocznych i wieku urny umieścić otwory umożliwiające założenie plomby 

plastikowej lub metalowej, 

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia), 

c) wklejenia pod spód urny podkładek filcowych, zabezpieczających spód urny (urna wraz z 

podkładkami nie może przekroczyć wysokości wskazanej w uchwale Państwowej Komisji 

Wyborczej w przypadku urn przeznaczonych do lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych). 

5. 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. 

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

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

Wyborczej. 

7. Termin realizacji zadania: do dnia 21 października 2016 r. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN 

SKŁADANIA OFERT  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej jak niżej: 

Zapytanie ofertowe nr II.153.ORVIII.2016 na: „dostawę urn wyborczych wraz z 

wyposażeniem dla Gminy Baranów Sandomierski” 

na adres: Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-

450 Baranów Sandomierski (pokój nr 5 sekretariat)   

w terminie do dnia 23.09.2016 r. do godz. 14:00. 

Oferty, które wpłyną po terminie lub w innej niż wskazanej powyżej formie (np. faks, mail)  nie 

będą rozpatrywane.   

Oferta powinna zawierać informację o warunkach gwarancji na produkt udzielanej przez 

oferenta. 

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do 

zaproszenia; wszelkie skreślenia należy zaparafować; powinna być podpisana przez 

upoważnioną osobę. 



Do formularza oferty należy dołączyć projekt urny wyborczej z opisem technicznym 

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

Wyborczej. 

 

UWAGA! 

Oferty nie zawierające projektu urny wyborczej z opisem technicznym wykonania  

i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej oraz 

nie zawierające warunków gwarancji, nie będą rozpatrywane. 

Przy ocenie będzie brane pod uwagę wykonanie opisu technicznego, cena oraz okres 

proponowanej gwarancji. 

 

 


