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Nr sprawy: SPZOZ-3/L/2012

Krotoszyn, dnia 30.05.2012r.

ZAPYTANIE O CENĘ
I. DANE OGÓLNE
1. Nazwa i adres beneficjenta (zamawiającego):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
REGON 000 310 226, NIP 621-15-36-551
2. Nazwa projektu realizowanego w ramach POIiŚ 2007 - 2013:
„Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie”- realizowanego w ramach
działania 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: publikacja w dwóch różnych tytułach komunikatu
prasowego w prasie o zasięgu lokalnym (wydawanej co najmniej 1 raz w tygodniu).
1.2 Rodzaj zamówienia: usługa
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest publikacja komunikatu prasowego w prasie lokalnej (wydawanej regularnie,
co najmniej: 1 raz w tygodniu dla powiatu krotoszyńskiego).
2. Wymagania dot. zamówienia i wyboru oferty:
Ogłoszenie: ¼ strony ogłoszeniowej (maksymalnie 17,0cm wys. x 15,0cm szer.),
pełna kolorystyka CMYK,
w ofercie proszę określić nakład, w jakim zostanie wydane ogłoszenie
oraz cenę brutto i netto
na prawej stronie redakcyjnej
3. Termin realizacji zamówienia: do 29 czerwca 2012 roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wykonania zamówienia.
III: PROCEDURA
1. Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe poniżej 14 000 euro.
2. Kryteria oceny ofert: cena – 100% (za najkorzystniejsze zostaną uznane dwie najniższe cenowo oferty).
IV: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: irminajankowska@op.pl
w terminie do dnia 11 czerwca 2012 roku do godziny 10.00 zatytułowane: „ Oferta L-3”.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
Otwarcie ofert – 11 czerwca 2012 roku o godzinie 11.00. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zostanie
umieszczone na stronie Beneficjenta pod adresem: http://spzoz.krotoszyn.pl w zakładce Zapytania ofertowe.
Wykonawcy wybrani przez Zamawiającego są zobowiązani dostarczyć ofertę w wersji papierowej do siedziby
zakładu na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
z dopiskiem „Oferta L-3”.
Wzór ogłoszenia prasowego - po wyłonieniu – otrzymają Wykonawcy.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Irmina Jankowska
tel. 62 588 03 90 wew. 250, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 -15.00
irminajankowska@op.pl
Załącznik:
1. Formularz ofertowy - dostępny na stronie internetowej: http://spzoz.krotoszyn.pl w zakładce „Zapytania
ofertowe”.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. tj. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655)
wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert
nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
Nr KRS 000310226 REGON 000310226
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