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Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym (prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164), którego
przedmiotem jest: "Dostawa urn wyborczych na potrzeby Gminy Kroczyce"

Znak sprawy: UG- V.271.1.00007.2016

1. Zamawiający:

11 Nazwa i adres: Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29,
42-425 Kroczyce, woj. śląskie,
tel. 034 315 21 50 do 5, fax. 034 315 21 50 do 5 wew. 23

2/ Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

2. Opis przedmiotu zamówienia:

11 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Dostawa urn wyborczych na
potrzeby Gminy Kroczyce"
2/ Rodzaj zamówienia: dostawy.
3/ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 um wyborczych na potrzeby Gminy Kroczyce,
w tym:

1) Urny wyborcze dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu w któ-
rym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w
ilości 2 szt.

2) Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców w ilości 1 szt.
3) Urny wyborcze dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wy-

borczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w ilości 2 szt.

Sposób wykonania zamówienia:
1) Urny wyborcze dla obwodu głosowania do 750 wyborców w tym dla obwodu, w którym

lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych powinny być
wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komi-
sji Wyborczej,

2) Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców powinna być wykonana
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wybor-
czej,

3) Urny wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wybor-
czy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych powinny być wykonane
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Państwowej Komisji Wybor-
czej,

4) Wzory urn wyborczych a także detale konstrukcyjne określa uchwała PKW z 21 marca
2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych zawierająca wyżej wymienione załączniki
(M.P. z 2016r. poz. 312) oraz uchwała PKW z 11 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w
sprawie wzorów urn wyborczych. (M.P. z 20 16r. poz. 398).



5) Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące urn wyborczych stanowią załącznik nr 3
do niniejszego ogłoszenia.

4/ Kod crv.

19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych

3. Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro (do nuuejszego postępowania me mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia:
1/ Termin realizacji zadania: do 2 tygodnie od dnia podpisania umowy.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kroczycach do dnia 8 lipca 2016 r. do
godziny 10.00.

6. Otwarcie ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sali narad (pok. Nr 15) Urzędu Gminy w Kroczycach,
ul. Batalionów Chłopskich 29 w dniu 8 lipca 2016 r. o godz. 10:30.

7. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania ich oceny oraz
wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
Zamawiający odstępuje od ustalania warunków udziału w postępowaniu.

8. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
11 W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Irena Zaciera, tel. (034) 315 21 50 do 5 wew. 36
2/ W sprawach dotyczących procedury:
Grażyna Masiarek lub Ewa Kaziród - Kula
tel. (034) 315 21 50 do 5 wew. 25
w godzinach: 7.30 - 15.30

9. Opis sposobu przygotowania oferty:
11 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, wg wzoru stanowiącego

załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia; należy ją umieścić w zabezpieczonej kopercie
opisanej w sposób, który uwzględnia następujące elementy:

• nazwa i adres zamawiającego,
• nazwa i adres oferenta (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci),
• napIS:

Oferta w postępowaniu:
"Dostawa urn wyborczych na potrzeby Gminy Kroczyce"

"Nie otwierać przed 8 lipca 2016 r. godz. 10:30"

2/ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.



lO.Opis sposobu obliczenia ceny:
11 Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za wykonanie usługi będącej

przedmiotem zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania
zamówrenta.

2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci wartości brutto, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.

l1.Kryteria oceny ofert i ich waga oraz sposób ich oceny:
1/ Kryterium oceny ofert: cena
2/ Waga kryterium cena: 100%
31 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę (cena
oferty brutto podana w złotych).

12. Składanie pytalI do Zamawiającego:
11 W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu i zakresu przygotowywanej oferty

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem przesłanym faksem, pocztą
elektroniczną na adres przetargi@kroczyce.pl lub pisemnie (pocztą lub osobiście).

2/ Wszystkie informacje Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom na równych
zasadach.

13. Wycofanie oferty:
11 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Informacja o możliwości unieważnienia postępowania:
II Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez konieczności
podawania przyczyny.

Zatwierdzam:

ZUP'i1~TAGMINY
mgr K . . ieczorekw ~
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Załączniki:

Załącznik nr l
Załącznik nr 2

Oferta
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. wraz z
załącznikami oraz Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11
kwietnia 2016 r.
Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące urn wyborczych
Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

mailto:przetargi@kroczyce.pl

