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Krotoszyn, dnia 20 listopada 2012 r.
Zapytanie o cenę
Zaprojektowania i wykonania materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach inauguracji Projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013 pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w Krotoszynie”.

Nr sprawy: SPZOZ-6/L/2012
Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 113, poz. 759)wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym
niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje
powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
1. Beneficjent (Zamawiający):
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”- w ramach działania 12.1 „Rozwój
systemu ratownictwa medycznego, Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu
ochrony zdrowia.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy wykonania:
1. Pakiet 1 - projektu graficznego oraz wykonania jednostronnej tablicy pamiątkowej wraz z montażem
(wymiary 100 cm х 70 cm).
2. Pakiet 2 - druku broszur informacyjnych jednostronnych o wymiarach A4 dwustronnych, łamanych do A5.
Ad. 1 Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę pamiątkową o wymiarach:
100cm szer. x 70cm wys., przeznaczoną do umieszczenia na terenie inwestycji wraz z montażem.
Zakres zamówienia obejmuje:
- zaprojektowanie tablicy pamiątkowej wg poniższych zaleceń – zgodnie z zasadami promocji projektów dla
beneficjentów POIiŚ 2007-2013,
- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej - po jej formalnej akceptacji przez beneficjenta
(zamawiającego),
- dostawa zmontowanej tablicy do miejsca realizacji inwestycji wraz z montażem na terenie inwestycji.
Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy:
a) emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta i/lub podmiotu
upoważnionego, hasło promocyjne POIiŚ) - powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni
tablicy,
b) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt (należy wstawić tytuł projektu - może być
skrócona nazwa lub zakup, przebudowa, budowa, modernizacja itp.) współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności (lub ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko”.
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
Nr KRS 000 000 2750 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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Wymagane jest, aby tablica pamiątkowa była wykonana z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki
atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co
najmniej w okresie trwałości projektu, tj 5 lat od zakończenia realizacji projektu.
Przykładowe wzory tablic w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie internetowej pod adresem
www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji.
Wzór tablicy: *

Ad. 2 Przedmiot zamówienia obejmuje projekt i druk 500 szt. broszur informacyjnych dwustronnych o wymiarach A4
łamanych do A5 wraz z dostarczeniem do siedziby SPZOZ w Krotoszynie.
Broszura informacyjna będzie wykonana na papierze formatu A4 w poziomie, łamana do A5, w pełnej kolorystyce
CMYK, papier kreda błysk, o gramaturze 135. Wstępny projekt broszury po wyłonieniu - otrzyma Wykonawca.
Broszura musi zawierać następujące elementy:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ, logo beneficjenta, hasło promocyjne POIiŚ
informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko”,
tytuł projektu,
nazwę beneficjenta,
wartość projektu w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN),
kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w zaokrągleniu do pełnego
PLN).
informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł tj. z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego
przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
http://www.csioz.gov.pl/wiw/index.php/obowiazki-informacyjno---promocyjne-beneficjenta.html

3.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia
ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:
Pakiet 1 - projekt graficzny oraz wykonanie tablicy pamiątkowej wraz
(wymiary 100 cm х 70 cm),
1 kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert : cenę oferty badanej x 100 pkt.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
Nr KRS 000 000 2750 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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Pakiet 2 - druk broszur promocyjno - informacyjnych dwustronnych o wymiarach A4 łamane do A5.
1 kryterium: cena - waga 100%
Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert : cenę oferty badanej x 100 pkt.
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
• Miejsce realizacji zamówienia:
- tablica pamiątkowa z montażem - miejsce inwestycji (Krotoszyn, ul. Mickiewicza 21)
- broszury informacyjne – siedziba SPZOZ Krotoszyn, ul. Młyńska 2
• Termin realizacji zamówienia: do 21 grudnia 2012 roku dla obydwu pakietów
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: irminajankowska@op.pl
w terminie do dnia 22 listopada 2012 r. dopiskiem: „ Oferta L-6”.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
Otwarcie ofert – 23 listopada 2012 roku.
Wykonawca wybrany przez Zamawiającego jest zobowiązany 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-6”.
Oferent składając ofertę przesyła następujące dokumenty:
1. Zał. nr 1 - Ofertę cenową z oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji
zamówienia wytycznych dla beneficjentów POIiŚ w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnopromocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów POIiŚ – materiałem wymienionym
i dostępnych na stronie internetowej pod adresem:
http://www.csioz.gov.pl/wiw/index.php/obowiazki-informacyjno---promocyjne-beneficjenta.html
2. Materiały w formie graficznej potwierdzające doświadczenie w w/w zakresie.
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
e-mail: irminajankowska@op.pl

Załącznik:
1. Formularz ofertowy w wersji programu Word.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. 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. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani
poprzez złożenie zamówienia.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
Nr KRS 000 000 2750 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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Załącznik nr 1
Nr sprawy: SPZOZ-6/L/2012
OFERTA

(Pełna nazwa Wykonawcy)
………………………………………………………………………………………………………………………

adres ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…….. …………………………………..tel.: …………………………
e - mail:…………………………………………………………………………
REGON:…………………………………………….

NIP:………………………………………………………...

składamy niniejszą ofertę na zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych w ramach
zakończenia realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie SPZOZ w
Krotoszynie”, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 20 listopada 2012r.
Oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem za cenę:
1. Projekt graficzny oraz wykonanie tablicy pamiątkowej jednostronnej, umieszczonej na terenie inwestycji
wraz z montażem (wymiary 100 cm szer. X 70 cm wys.)*.
Cena netto: .....................................................
Słownie: ………………............................................................................................
Cena brutto: ...................................................
Słownie: ..................................................................................................................
2. Projekt graficzny oraz druk ulotek informacyjnych dwustronnych na papierze formatu A4, w pełnym kolorze
CMYK, papier kreda błysk, w formie o gramaturze 135, w ilości 500 sztuk wraz z dostarczeniem do
zamawiającego*.
Cena netto: .....................................................
Słownie: ………………............................................................................................
Cena brutto: ...................................................
Słownie: ..................................................................................................................
3. W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

-

Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nim zawarte.
Oświadczamy, że znane nam są wytyczne dla beneficjentów POIiŚ w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjno-promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla Beneficjentów POIiŚ
Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
...........................................................................................................................................................................
…………………………………………………..
podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
63 - 700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
Nr KRS 000 000 2750 REGON 000310226
tel. 62 588 03 90, fax 62 588 04 02
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl http://www.spzoz.krotoszyn.pl

