Załącznik nr 1 do umowy

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Ul. Joannitów 10/12 , 50-525 Wrocław
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Wdrożenie
standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu nr
RPDS.06.02.00-02-0065/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności
społecznej” działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną „ Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Polegające na :
a/ zaprojektowaniu , wykonaniu , dostawie i montażu tablicy informacyjnej w lokalizacji
Zamawiającego
b/ zaprojektowaniu , wykonaniu , dostawie i montażu tablicy pamiątkowej w lokalizacji
Zamawiającego
c) zaprojektowaniu , wykonaniu i dostawie naklejek informacyjnych w lokalizacji Zamawiającego
Wykonanie przedmiotu umowy będzie zgodne z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie
informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, w szczególności w oparciu o „ Podręcznik wnioskodawcy i
beneficjenta programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia w zakresie
informacji i promocji ( umowy podpisane do 31 grudnia 2017r.), z którymi Wykonawca się
zapoznał.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego
3.
4.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci pliku
graficznego JPG.
Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.
3.
4.
5.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@olk.wroclaw.pl , faksem
na nr: 71-795-70-25,
poczty, kuriera lub też
dostarczona na adres: Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotne ul. Joannitów 10/12, 50-525 Wrocław do dnia 06 listopada 2018r
godz. 10.00.. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy
przed datą złożenia oferty.
ofertę należy złożyć do dnia 06 listopada 2018r godz. 10.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofret.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100 %
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na tablicy
ogłoszeń zamawiającego oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.olk.wroclaw.pl
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę , którego oferta została wybrana o miejscu i terminie
podpisania umowy
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela mgr Jolanta Dąbrowska pod numerem telefonu 71-795-70-27
oraz adresem email: sekretariat@ olk.wroclaw.pl.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Wrocław, dnia 19.10.2018r

