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Urząd Miasta Milanówka 
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek 

   

 
 
Znak sprawy: ORG.271.73.2016                                     

 

Z A P Y T A N I E    C E N O W E 

o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

 

 
na wykonanie: PRZEZROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH DLA URZĘDU MIASTA 
MILANÓWKA, ZGODNYCH ZE WZOREM WSKAZANYM W USTAWIE Z DNIA  
5 STYCZNIA 2011 R. – KODEKS WYBORCZY (DZ. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 
zm) ORAZ UCHWAŁĄ PAŃSTOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 21 MARCA 
2016 R. (M.P. poz. 312) ORAZ UCHWAŁĄ PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
Z DNIA 11 KWIETNIA 2016 R. (M.P., poz. 398). 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 

I. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz dostarczenia 
przezroczystych urn wyborczych, zgodnie ze wskazaniem 
Zamawiającego. 
 

II. Urny powinny zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną 
oraz detalami konstrukcyjnymi wskazanymi w powołanych w tytule 
dokumentach prawnych (Ustawa Kodeks Wyborczy oraz Uchwały PKW). 

 
III. Zamawiający informuje, iż wszystkie szczegółowe wymagania 

techniczne oraz konstrukcyjne zawarte są w załącznikach do Uchwał 
PKW z dnia 21 marca 2016 r oraz 11 kwietnia 2016 r. 

 
IV. Urny powinny być wykonane z materiałów własnych, powinny być 

nowe (nie noszące śladów użytkowania), dostarczone w odpowiednio 
zabezpieczony sposób oraz umożliwiający Zamawiającemu bezpieczny 
sposób przechowywania ich w pomieszczeniach zamkniętych (folia 
typu stretch lub bąbelkowa, karton zabezpieczający narożniki urn oraz 
dno urn. Urna powinna posiadać również folię ochronną na ścianach 
oraz pozostałych elementach. 

 
V. Szczegółowa specyfikacja urn: 

1) Urna dla obwodu powyżej 750 osób (załącznik nr 2 do Uchwały 
PKW) – 5 szt. 

2) Urna dla obwodu powyżej 750 osób dostosowanego dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych (załącznik numer 3 do Uchwały PKW)  
– 6 szt. 

3) Uchwyty meblowe przed montażem do urn powinny zostać 
zaakceptowane przez Zamawiającego; urna powinna posiadać dwa 
uchwyty (demontowane) zamocowane przy krótszych bokach.  

4) W przypadku detali konstrukcyjnych: 
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a) Urna powinna posiadać minimum 4 nakrętki umożliwiające 
założenie plomby na wierzch urny. 

b) Urna powinna zostać dostarczona z kompletem 
jednorazowych plomb (zawierających indywidualną 
numerację) – po 8 szt. na każdą z urn. 

 
VI. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi zobowiązany jest 

do przedstawienia Zamawiającemu wizualizacji urn wraz ze 
szczegółowym opisem technicznym oraz wymiarami celem ich 
akceptacji. Zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego stanowi 
podstawę do rozpoczęcia realizacji usługi. 
 

VII. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej 
obejmującej wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym dostawę  
z rozładunkiem do siedziby Zamawiającego, zawierającej jednostkowe 
ceny dla poszczególnych urn. 

 
VIII. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamawianych 

urn po otrzymaniu oferty cenowej (z uwagi na ograniczone środki 
finansowe) z zachowaniem wskazanych w ofercie cen jednostkowych. 

 
 

a.   termin realizacji/wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 
30.06.2016 r. 

b. okres gwarancji: gwarancja powinna obejmować wszystkie 
elementy użyte do wykonania przedmiotu zamówienia i powinna 
być udzielona na minimalny okres do dnia 31.12.2019 r. 

c.   warunki płatności: przelew bankowy w terminie 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury na podstawie podpisanego przez strony protokołu 
odbioru. 

d. termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty. 
 

2. Forma złożenia oferty 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 9 maja 2016 roku do godz. 12.00. 
w formie: 

� pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Milanówka, 
05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 – Referat Organizacyjny 

� fax-em na numer:  22 755 81 20, 
� w wersji elektronicznej na adres e-mail: michal.piwek@milanowek.pl, 

 
 
 
                                                                               Michał Piwek 

      -/- 
      p.o. Kierownika 
 Referatu Organizacyjnego 


