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Nr sprawy: SPZOZ-7/L/2012

Krotoszyn, dnia 20.11.2012r.

ZAPYTANIE O CENĘ
W postępowaniu nie podlegającemu ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy).

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 komunikatu prasowego;
Pakiet 1: dwóch ogłoszeń w dwóch różnych tytułach prasowych w prasie lokalnej (wydawanej regularnie, co
najmniej: 1 raz w tygodniu dla powiatu krotoszyńskiego).
Pakiet 2: jednego ogłoszenia w prasie o zasięgu ponadlokalnym obejmującym co najmniej południową
Wielkopolskę (wydawanej co najmniej 1 raz w tygodniu).
1.2 Rodzaj zamówienia: usługa
1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest publikacja komunikatu prasowego.
2. Wymagania dot. zamówienia i wyboru oferty:
2.1
Pakiet 1:
Ogłoszenie: objętość artykułu ok. 12 cm szer. x 15 cm wys., dopuszcza się zmiany wielkości
ogłoszenia w celu dopasowania do stosowanych modułów,
pełna kolorystyka CMYK,
w ofercie proszę określić nakład, w jakim zostanie wydane ogłoszenie
oraz cenę brutto i netto
na prawej stronie redakcyjnej
treść ogłoszenia dostarcza zamawiający po wyłonieniu wykonawców
Pakiet 2:
Ogłoszenie: objętość artykułu ok. 10 cm szer. x 12 cm wys., dopuszcza się zmiany wielkości
ogłoszenia w celu dopasowania do stosowanych modułów,
pełna kolorystyka CMYK,
w ofercie proszę określić nakład, w jakim zostanie wydane ogłoszenie
oraz cenę brutto i netto
na prawej stronie redakcyjnej
treść ogłoszenia dostarcza zamawiający po wyłonieniu wykonawcy.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
Nr KRS 000310226 REGON 000310226
tel. 62 588 03 90, fax 62 588 04 02
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
http://www.spzoz.krotoszyn.pl
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2.2 Wytyczne w zakresie informacji i promocji:
Informacje na temat przygotowania promocji są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
http://www.csioz.gov.pl/wiw/index.php/obowiazki-informacyjno---promocyjne-beneficjenta.html
3. Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2012r. – dla pakietu 1 i 2
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 najniższe cenowo oferty).
IV: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Składanie ofert:
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: irminajankowska@op.pl
w terminie do dnia 22 listopada 2012 roku zatytułowane: „ Oferta L-7”.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
Otwarcie ofert – 23 listopada 2012 roku o godzinie 09.00. Zawiadomienie o wyborze wykonawcy zostanie
umieszczone na stronie Beneficjenta pod adresem: http://spzoz.krotoszyn.pl w zakładce Zapytania ofertowe oraz
drogą e-mail.
Wykonawcy wybrani 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-7”.
V: Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:
- opis przedmiotu umowy jak w pkt. II
- termin wykonania umowy
- płatność faktury – w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury
- wykonawcy zobowiązują się do dostarczenia bezpłatnego egzemplarza gazety zawierającego
ogłoszenie prasowe zamówione przez beneficjenta
VI: Uwagi końcowe
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
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.
Załącznik:
1. Formularz ofertowy – w wersji Word.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
NIP 621 – 15 – 36 – 551 REGON 000310226
tel. 62 588 03 90, fax 62 588 04 02
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
http://www.spzoz.krotoszyn.pl

So
r
t ng
aó
łw
a
n

B
P
I
M
i a
j
s

O
g
rn
az
i c
aa
j Z
iar
zą
d H
s
i o
ta
i
r

S
kar
gi w
o
i
nsk
i

Dot. nr sprawy SPZOZ-7/L/2012
Załącznik nr 1
OFERTA
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).
Dotyczy Projektu pn.: „Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie”
Nazwa i adres WYKONAWCY oraz NIP i REGON:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Pakiet 1:
a) Objętość artykułu………………………….
b) Cena :
netto za ogłoszenie wynosi ……………….. zł,
słownie netto: ……… ……………………….…
brutto za ogłoszenie wynosi ………………. zł,
słownie brutto: ……………………………… …
c) Nakład wydania w egz. :…...………………
d) Zasięg terytorialny:………………………….
Pakiet 2:
a) Objętość artykułu…………………………
b) Cena :
netto za ogłoszenie wynosi ……………….. zł,
słownie netto: ……… ……………………….…
brutto za ogłoszenie wynosi ………………. zł,
słownie brutto: ……………………………… …
c) Nakład wydania w egz. :…...………………
d) Zasięg terytorialny:………………………….
Zakup ogłoszenia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego,
Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.
2. Oświadczam, że:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy na warunkach
określonych przez Zamawiającego
- zobowiązuję się do dostarczenie bezpłatnego egzemplarza gazety zawierającego przedmiot zamówienia,
- że znane nam są wytyczne dla beneficjentów POIiŚ w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnopromocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów POIiŚ
.
3. W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
3.1 Termin realizacji zamówienia – w terminie określonym przez Zamawiającego.
3.2 Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.
3.3 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
…………………………....…….dnia ……………………….……..
miejscowość

data

………..........................................
(podpis osoby uprawnionej)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
NIP 621 – 15 – 36 – 551 REGON 000310226
tel. 62 588 03 90, fax 62 588 04 02
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
http://www.spzoz.krotoszyn.pl

