
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu tablic i plakietek informacyjnych 
dla projektu pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” 

dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego”, Działanie 7.2. – Poprawa i ułatwienie dostępu do usług 

teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”  
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 
 

Nr umowy na dofinansowanie UDA-RPWM.07.02.01-28-004/12-00 
 
1. Zamawiający. 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 
13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23 
Tel.: 89 625 05 35 
Fax: 89 625 05 59 
e:mail: szpital@zoz.nidzica.pl  

 
1.  Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: 

1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 

2) Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy                  

i opatrzona pieczęcią. 

3) Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż 

jedną ofertę, zostanie odrzucona. 

4) Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

5) Ofertę należy złożyć do dnia z 13 lutego 2014  r., do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie w 

Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza 23 

6) Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i instalacja tablic i plakietek informacyjnych, służących do 

oznakowania sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Nidzicy” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa 

informacyjnego”, Działanie 7.2. – Poprawa i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, 

Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 

 

Zamówienie dotyczy wykonania: 

1. projektu graficznego oraz wykonania tablicy pamiątkowej umieszczonej na terenie inwestycji 

wraz z montażem (wymiary 70 cm х 90 cm) – szt. 3 szt. 

2. projektu graficznego i druku plakietek informacyjnych dla oznakowania zakupionego sprzętu 

oraz wyposażenia (wymiary 6 cm х 15 cm). Jeżeli z jakiś względów nieuzasadnione lub 

niemożliwe będzie umieszczenie plakietki w takim wymiarze można użyć plakietki o 

mniejszych wymiarach, ale informacje na niej zamieszczone muszą nadal pozostawać czytelne 

– 500 szt. 

Przy realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest kierować się wytycznymi określonymi w 

Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz Rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., jak również być zgodne z krajowymi wytycznymi dotyczącymi 

tej kwestii, a w szczególności określonymi w dokumencie opracowanym przez Biuro Promocji i 

Informacji Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 
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Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

Tablica pamiątkowa wykonana w pełnym kolorze CMYK, i  musi zawierać: 

- znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia 

Spójności; 

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego; 

– herb województwa warmińsko-mazurskiego; 

– logo Warmii i Mazur, które jest zawsze umieszczone na zewnątrz ciągu znaków bądź logotypów; 

– Napis „Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”; 

– tytuł projektu, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta; 

– hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” podkreślające 

wartość dodaną pomocy Wspólnoty; 

 

Plakietki informacyjne (nalepki) będą trwale przymocowane do zakupionego środka trwałego oraz 

wyposażenia, wykonane w pełnym kolorze CMYK, zakres informacji powinien spełniać następujące 

wymogi: 

- znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia 

Spójności; 

– flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego; 

– herb województwa warmińsko-mazurskiego; 

– logo Warmii i Mazur, które jest zawsze umieszczone na zewnątrz ciągu znaków bądź logotypów; 

– Napis „Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”; 

– hasło określone przez IZ RPO: „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” podkreślające 

wartość dodaną pomocy Wspólnoty; 

3. Wymagany termin realizacji umowy: 15.03.2014r. 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium:  

Cena – 100 % 

5. Termin płatności za usługę: 30 dni  

6. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty: 

1) Formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1) 

2) Materiały w formie graficznej potwierdzające doświadczenie w zakresie 

przygotowania materiałów reklamowych, wykonywania podobnych prac jak w opisie 

przedmiotu zamówienia (w zał.). Materiały winny zawierać kopie wykonanych 

projektów reklamowych, np. zdjęcia tablic informacyjnych, materiały graficzne takie 

jak ulotki, foldery reklamowe wykonane dotychczas przez Oferenta, pożądane jest 

przedstawienie referencji dotyczących prowadzonej działalności. 

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: 

W cenę propozycji należy wliczyć: 

- wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 

Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługą jest obowiązująca na czas ważności 

zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze 

propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. 

8.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

Agnieszka Malinowska, a.malinowska@zoz.nidzica.pl . Tel. 89 625 05 14  

Marek Kaczmarczyk, m.kaczmarczy@zoz.nidzica.pl . Tel. 89 625 05 30  
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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

................................., dnia ............................ 

................................................... 

…………..……….…………… 

…………….……..…………… 

…………….………………….. 

Nazwa, adres, nr telefonu, faxu wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przedkładany przez wykonawcę zamawiającemu – Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 6.02.2014r. na wykonanie i montaż tablic                           

i plakietek informacyjnych, służących do oznakowania sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. 

„Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 

7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2. – Poprawa i ułatwienie dostępu do 

usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”  z  Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 

na lata 2007 – 2013.  

Oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem za cenę: 

1. Projekt graficzny oraz wykonanie tablicy pamiątkowej umieszczonej na terenie inwestycji 

wraz z montażem (wymiary 70 cm х 90 cm)  
 

Cena netto: ..................................................... za 1 szt. X 3 szt.  

= łącznie cena netto …………………………………………………………………………… zł  

Słownie: ………………............................................................................................ 

Cena brutto: ................................................... za 1 szt. X 3 szt. 

Słownie: .................................................................................................................. 

= łącznie cena brutto  …………………………………………………………………………… zł  

 

 



2. Projekt  graficzny i druk plakietek informacyjnych dla oznakowania zakupionego sprzętu oraz 

wyposażenia (wymiary 6 cm х 15 cm) 

 

Cena netto: ..................................................... za 1 szt. X 500 szt.  

= łącznie cena netto …………………………………………………………………………… zł  

Słownie: ………………............................................................................................ 

Cena brutto: ................................................... za 1 szt. X 500 szt.  

Słownie: .................................................................................................................. 

= łącznie cena brutto  …………………………………………………………………………… zł  

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. 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

                                                                     ……………………………………… 

                                                                                                      podpis i pieczątka 
                                                                             upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


