
                                                                                       Załącznik do zaproszenia do złożenia oferty
                                                                                        ………………………………………………
                                                                                                                                                                      (miejscowość data)      

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………………………………..
tel./fax………………………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………….

OFERTA 

Zamawiający;       GMINA  ZDZIESZOWICE
47-330 Zdzieszowice , ul. Bolesława Chrobrego 34

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty , oferujemy wykonanie zamówienia:
„Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach”
zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty, opublikowanego na stronie
Gminy Zdzieszowice : www.bip.zdzieszowice.pl i www.zdzieszowice.pl.
Za realizację przedmiotu zamówienia oferujemy łączną cenę brutto …………………………. zł
w tym:
wartość netto…………………………. zł
podatek VAT   23%  …………………  zł

Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi zamawiający w przypadku
wyboru niniejszej oferty.

Lp. Rodzaj urny
Ilość
(szt.)

Cena
jednostkowa

netto (zł)

Wartość
netto (zł)

1. URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA 
DO 750 WYBORCÓW, W TYM DLA OBWODU, 
W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY 
JEST DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(wg załącznika Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z uwzględnieniem zał. Nr 5*)

1

2. URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA 
POWYŻEJ 750 WYBORCÓW
(wg załącznika Nr 2 do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z uwzględnieniem zał. Nr 5*)

3

3. URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA 
POWYŻEJ 750 WYBORCÓW, W KTÓRYM LOKAL 
WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB 
WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(wg załącznika Nr 3 do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z uwzględnieniem zał. Nr 5*)

6

Razem netto

VAT 23%

Razem brutto

*uchwała  Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  21  marca  2016 r.  (M.P.  312)  i  uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów
urn wyborczych (M.P. poz. 398)

http://www.bip.zdzieszowice.pl/
http://www.zdzieszowice.pl/


Na dostarczony przedmiot  zamówienia  udzielam …………  miesięcy  gwarancji  (nie  może być
krótszy od 36 miesięcy)

Zamówienie wykonamy do dnia 24 sierpnia 2016 r.

Oświadczamy, że:
- przyjmujemy warunki realizacji zamówienia określone w zaproszeniu do złożenia oferty,

Oświadczamy,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do
złożenia oferty.

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………….
Upoważniony do popisania niniejszej oferty w imieniu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Integralną częścią oferty stanowi załącznik:
1) projekt urny z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, że projekt jest zgodny z
wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

                                                                                                     ……………………………………
                                                                                                                                                                         (podpis wykonawcy)


