Narew. 24 sierpnia 2016 r.
Or. 271.14.2016
Zaproszenie do składania ofert
Urząd Gminy Narew zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.:
Dostawa urn wyborczych Gminie Narew.
Rodzaj zamówienia: dostawa.
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
I.

Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, woj. podlaskie,
tel. 0-85 6816016, faks 0-85 873 35 35, e-mail: narew@narew.gmina.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urn wyborczych Gminie Narew.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:
- 4 sztuk urn wyborczych, dla obwodów powyżej 750 wyborców, w tym dla obwodu,
w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- 1 urny wyborczej dla obwodu powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy
dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2. Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne
ze wzorami ustalonymi:
1) uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów
urn wyborczych (M. P. 2016 poz. 312);
2) uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. 2016, poz. 398) oraz
3) pism Szefa Krajowego Biura Wyborczego:
- z dnia 21 kwietnia 2016 r. (znak ZPOW-431-1/16);
- z dnia 25 kwietnia 2016 r. (znak ZPOW-432-9/16).
3. Zamawiający jednocześnie wymaga:
1) zastosowania uchwytów urn o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą
powierzchnią przylegają do boków urn;
2) zagięcia górnych krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn.
4. Zamawiający dopuszcza:
1) wykonanie 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);
2) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
a) mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast
zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny
otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
b) śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki
zamocowane w ścianach bocznych urny.
Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów
urny wskazana we wzorach Państwowej Komisji Wyborczej jest przykładowa, urna może

być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była
trwała.
Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na dostarczone urny
wyborcze na minimum 36 miesięcy.
Oferta cenowa powinna określać całkowity koszt wykonania i dostawy wszystkich urn
w kwocie netto i brutto.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
5. Kod CPV: 39.15.00.00-8.
6. Termin wykonana zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
7. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Narew, ul. A Mickiewicza 101, 17-210 Narew.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
Zamawiającego i Wykonawcę.
III. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą wymagane
dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia;
2) podpisany wzór umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia;
3) inne dokumenty:
- oświadczenie Wykonawcy, że wykonuje urny wyborcze zgodnie z wytycznymi
Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów
urn wyborczych (M. P. 2016 poz. 312) z uwzględnieniem Uchwały Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie
wzorów urn wyborczych (M. P. 2016, poz. 398) oraz pism Szefa Krajowego Biura
Wyborczego - z dnia 21 kwietnia 2016 r. (znak ZPOW-431-1/16) i z dnia 25 kwietnia
2016 r. (znak ZPOW-432-9/16) - załącznik nr 3 do zaproszenia.
Dodatkowe oferent może złożyć dokumenty które uzna za przydatne w ocenie oferty (np.
listy referencyjne, opinie, przyznane nagrody i wyróżnienia na targach handlowych, opinie
techniczne itp.).
Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów,
którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub nie spełnili innych wymagań określonych
w zaproszeniu.
IV.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

V.

Sposób, miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej na określonym dla zamówienia wzorze załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym Wykonawcy
i dopiskiem:
Oferta – „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Narew”, nie otwierać przed terminem
otwarcia ofert 6 września 2016 roku godz. 14:15.”
Oferty należy złożyć w pok. nr 18 w Sekretariacie Urzędu Gminy Narew w terminie do
dnia 7 września 2016 roku do godziny 14:00.

VI.

Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2016 roku o godz. 14:15. Oferty, które wpłyną
do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną zwrócone oferentom bez ich
otwierania.

VII. Opis kryteriów oceny wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, opis sposobu
obliczania ceny
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagą:
1. Cena brutto - 90 %
2. Gwarancja - 10%
Oferta o najniższej cenie uzyska 90 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt.
Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Cn
Wc = --------- x W
Co
Wc = wartość punktowa
Cn = najniższa cena
Co = cena ocenianej oferty
W = waga = 90
Wykonawca musi udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji (jednak nie dłużej niż 60
miesięcy) na dostarczone urny wyborcze, której ważność rozpoczyna się od dnia odbioru.
Oferta, w której Wykonawca zaoferował najdłuższą gwarancję uzyska 10 punktów, przy
założeniu, że 1% = 1 pkt. Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg
poniższego wzoru.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie żadnej gwarancji, o której mowa
powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował gwarancję na dostarczone urny
wyborcze – 36 miesięcy.
Wgo
Wg = --------- x W
Wgn
Wg = wartość punktowa
Wgo = gwarancja ocenianej oferty
Wgn = najdłuższa gwarancja
W = waga = 10
Wartość punktowa oferty: W = Wc + Wg
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj.
uzyskała największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
VIII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia
zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi
żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Narew, ul. A Mickiewicza 101, 17-210
Narew. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech
Popławski tel. +85 6816743, e-mail: wpoplawski@narew.gmina.pl
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez
podawania przyczyn.
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
5. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

IX.

Załączniki
1. Formularz oferty.
2. Podpisany wzór umowy.
3. Oświadczenie.
4. Uchwały PKW.

Narew, 24 sierpnia 2016 r.
Andrzej Pleskowicz
Wójt Gminy Narew

Załącznik Nr 1
do zaproszenia

…………………………………………
(nazwa wykonawcy)

…………………………………………
…………………………………………
(adres)

Gmina Narew
ul. A. Mickiewicza 101
17-210 Narew

OFERTA
dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro netto.
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.
Dostawa urn wyborczych Gminie Narew
oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą w
miejsce wskazane przez Zamawiającego:
L.p.

Typ i opis urny

Ilość
[szt.]

1

Urna wyborcza dla obwodów
głosowania do 750 wyborców,
urna wyborcza dla obwodów
głosowania dostosowana do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych do 750
wyborców:
Pojemność urny Odliczając
grubość ścian) : 0,49 m3
Wymiary: 75x75x100 cm
Załącznik nr 1 Uchwały PKW

4

2

Urna wyborcza dla obwodów
głosowania dostosowanych do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych powyżej
750 wyborców:
Pojemność urny: 0,8m3
Wymiary: 100x88x100 cm
Załącznik nr 3 Uchwały PKW

1

Cena
[netto/szt.]

Cena
[brutto/szt.]

SUMA
[netto]

SUMA
[brutto]

Oświadczamy, że:
1. zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnosimy zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia oferty.
2. jesteśmy związani niniejsza ofertą na czas wskazany w zaproszeniu.
3. otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag,
a przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na
określonych w niej warunkach przez zamawiającego, w terminie zaproponowanym przez
zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia, informacje i dokumenty wymagane
w zaproszeniu, tj.:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nazwisko (nazwiska) osoby (osób) po stronie Wykonawcy, z którymi można się kontaktować
w celu uzyskania dalszych informacji …………….………………………………………………
Oferta zawiera zapisanych i kolejno ponumerowanych ………….. stron.

……………………………………………………..
(pieczęć firmowa)

……………………………………………………..
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik Nr 2
do zaproszenia
Wzór umowy

UMOWA Nr …………………
Zawarta w dniu ………………………. w Narwi pomiędzy Gminą Narew z siedzibą w Narwi,
ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Wójta Gminy - mgr Andrzeja Pleskowicza
a
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1.
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę 5 sztuk
urn wyborczych:
1) urna dla obwodów głosowania do 750 wyborców, w których lokal wyborczy dostosowany
jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 4 szt.;
2) urna dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, w których lokal wyborczy
dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – 1 szt.
wykonanych zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały z dnia 21 marca
2016 r. w sprawie 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), która rozszerza technologię sporządzania urn
wyborczych oraz pism Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 kwietnia 2016 r. (znak
ZPOW-431-1/16) i z dnia 25 kwietnia 2016 r. (znak ZPOW-432-9/16).
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego całości
przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą integralną część Umowy,
z obowiązującymi przepisami, wymogami technicznymi, a także na warunkach określonych
w niniejszej umowie w terminie w niej wskazanym.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do
prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
§ 3.
Termin realizacji całości przedmiotu umowy do dnia ….. października 2016 r.
§ 4.
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji, a jej bieg
rozpocznie się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Ponadto ustala się, że w wypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancyjnym
Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie ich usunięcia jednak nie później niż w ciągu 7
dni od otrzymania powiadomienia o usterce.
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości ……………. zł netto + VAT …..%, tj. ……………………………………zł,
łącznie brutto ……………… zł (słownie ………………………………………………………..
złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, które należy ponieść przy
realizacji tego zamówienia – w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez
Wykonawcę i Zamawiającego, pisemna gwarancja udzielona przez Wykonawcę, oświadczenie
Wykonawcy, że wykonuje urny wyborcze zgodnie z wytycznymi Uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. 2016, poz. 312)
z uwzględnieniem Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. 2016, poz. 398) oraz pism Szefa
Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 kwietnia 2016 r. (znak: ZPOW-431-1/16) i z dnia 25
kwietnia 2016 r. (znak: ZPOW-432-9/16).
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy Nr ………………………………………………………………………………………,
w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§ 6.
1. Za nieterminowe opłacanie faktury Zamawiający za każdy dzień zwłoki zapłaci
Wykonawcy ustawowe odsetki.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu
umowy, za każdy dzień zwłoki;
2) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu
umowy, za każdy dzień zwłoki.
§ 7.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Rejonowy Bielsku
Podlaskim.
§ 9.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający a jeden Wykonawca.

…………………………………………………
podpis Wykonawcy

……………………………………………
podpis Zamawiającego

Załącznik Nr 3
do zaproszenia

…………………………………………
(nazwa wykonawcy)

…………………………………………
…………………………………………
(adres)

Gmina Narew
ul. A. Mickiewicza 101
17-210 Narew

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wykonuję urny wyborcze zgodnie z wytycznymi Uchwały
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych
(M. P. 2016 poz. 312) z uwzględnieniem Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11
kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M. P. 2016,
poz. 398) oraz pism Szefa Krajowego Biura Wyborczego - z dnia 21 kwietnia 2016 r. (znak
ZPOW-431-1/16) i z dnia 25 kwietnia 2016 r. (znak ZPOW-432-9/16).

……………………………………………………..
(pieczęć firmowa)

……………………………………………………..
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik Nr 4
do zapytania ofertowego

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie wzorów urn wyborczych
(M. P. poz. 312)
Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.)
Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór urny wyborczej:
1) dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3) dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;
4) pomocniczej (przenośnej) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy
społecznej, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2. Detale konstrukcyjne urn wyborczych określone są w załączniku nr 5 do uchwały.
§ 3. Urny wyborcze, o których mowa w § 1:
1) pkt 2 i 3 - mogą być stosowane również w lokalach wyborczych w obwodach głosowania do 750 wyborców;
2) pkt 3 - mogą być stosowane również w lokalach wyborczych niedostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
§ 4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest użycie urny wyborczej o innych rozmiarach niż określone
w załącznikach nr 1-4 do uchwały.
§ 5. W obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich może być stosowana urna wyborcza,
o której mowa w § 1 pkt 4, jeżeli umożliwi ona wrzucenie kart do głosowania przez wszystkich wyborców.
§ 6. Jeżeli w obwodach głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą nie będzie możliwości
stosowania urn wyborczych, o których mowa w § 1 pkt 1-3, dopuszczalne jest stosowanie w tych obwodach
jakiejkolwiek urny wyborczej wykonanej z przezroczystego materiału, z zastrzeżeniem że będzie ona spełniała
warunki określone w art. 41a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy oraz będzie zapewniała
powagę głosowania.
§ 7. W przypadku zapełnienia urny wyborczej w trakcie głosowania i braku możliwości zapewnienia dodatkowej
urny wyborczej spełniającej wymogi określone w załącznikach nr 1-4 do uchwały, § 6 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA DO 750 WYBORCÓW, W TYM DLA
OBWODU, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,49 m 3, założona grubość ścian: 3 mm
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW
Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,81 m 3, założona grubość ścian: 3 mm
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW, W
KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,8 m 3, założona grubość ścian: 3 mm
wzór
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZÓR URNY WYBORCZEJ POMOCNICZEJ (PRZENOŚNEJ) DLA OBWODU GŁOSOWANIA W
ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,11 m3, założona grubość ścian: 3 mm
wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 5
DETALE KONSTRUKCYJNE URN WYBORCZYCH
ŚCIANY URNY WYBORCZEJ
wzór
DNO URNY WYBORCZEJ
wzór
POKRYWA URNY WYBORCZEJ
wzór
UCHWYTY, ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBY
wzór

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych
(M. P. z 2016 r. poz. 398.)
Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.)
Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. W załącznikach nr 1-5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów
urn wyborczych (M.P. poz. 312) po wyrazach „monolit z poliwęglanu litego 3 mm, uformowany pod wpływem
wysokiej temperatury” dodaje się wyrazy „albo wygięty na zimno”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

