ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W PROJEKCIE:

„WDROŻENIE STANDARDÓW OPIEKI
KOORDYNOWANEJ W OBWODZIE
LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE
WROCŁAWIU ”
Nr RPDS.06.02.00-02-0065/16-00

OGÓLNY OPIS PROJEKTU

I.

Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej jest jednym z najstarszych obiektów leczniczych we Wrocławiu.
Wielokrotnie ulegał przemianom i dostosowywał się do stawianych nowych nowych
standardów opieki zdrowotnej, a jego największą zaletą jest i była kadra medyczna.
To ona zadecydowała o jego sukcesie. OLK podobnie jak inne podmioty medyczne
stoi przed wyzwaniem zmiany systemu opieki zdrowotnej gdzie kluczową rolę
odgrywać będzie jej koordynacja i zwiększenie nacisku na opiekę środowiskową.
Dlatego dyrekcja podjęła szereg działań zmierzających do przygotowania placówki do
wdrożenia najnowszych i najwyższych standardów opieki zdrowotnej. W tym
kontekście kluczowa jest modernizacja jej placówki (budynku głównego), w tym remont,
doposażenia w niezbędny sprzęt medyczny oraz związane z tym elementy IT. Częścią
projektu jest także dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia obecnie funkcjonującej onkologicznej
opieki koordynowanej oraz innych opiek koordynowanych wynikających z wyzwań
przed którą stoi Dolnośląska Służba Zdrowia .
Termin realizacji Projektu do 19.07.2019r.

I.

CELE REALIZACJI PROJEKTU

Cel Projektu” Poprawa jakości I dostępności do świadczeń medycznych w tym opieki
koordynowanej” wynika z diagnozowanych potrzeb I problemów. Realizacja Projektu
przyczyni się do polepszenia opieki nad pacjentem I umieszczeniem jego potrzeb w
centrum uwagi wszystkich działań podejmowanych przez OLK. Projekt jest zgodny z celem
głównym RPO WD 2014-2020 “. Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający
poprawę życia jego mieszakńców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”
Projekt wpisuje się w cel tematyczny 8. Promowanie włączenia społecznego, walka z
ubustwem i wszelką dyskryminacją ( CT 9), którego jednym z ważnych elementów są
inwestycje przyczyniające się do poprawy ochrony zdrowia. Projekt jest zgodny z kryteriami,
przedmiotem i typem projektów Osi Priorytetowej 6 Infrastruktira spójności społecznej.
Działanie 6.2, Inwestycje w infrastructurę zdrowotną. Poprzez modernizacje infrastruktury
zakup sprzętu oraz wdrożenie opieki koordynowanej przyczyni się do polepszenia jakości
opieki zdrowotnej w regionie.

II.

PROMOCJA PROJEKTU

Projekt „ Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego
we Wrocławiu” jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
W związku z tym. Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu, jako
Beneficjent projektu unijnego. Zobowiązany jest do informowania o tym fakcie
społeczeństwo.
Główny cel promocji to:
1. Upowszechnianie informacji i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat źródeł
finansowania, czyli udziału środków Unii Europejskiej oraz budżetu Województwa
Dolnośląskiego w projekcie „ Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w Obwodzie
Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Informowanie ogółu
społeczeństwa o efektach i korzyściach płynących z wykorzystania Funduszy Europejskich
w ramach RPO.
2. Upowszechnianie informacji o projekcie „ Wdrożenie standardów opieki koordynowanej w
Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu” jako działaniu służącym poprawie
funkcjonowania opieki zdrowotnej w Województwie Dolnośląskim, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obywateli.
W celu poinformowania opinii publicznej Beneficjent o uzyskanym dofinansowaniu
zobowiązany jest do m.in.:
a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem
województwa z napisem „Dolny Śląsk** maszyn, urządzeń oraz innego rodzaju sprzętu i
wyposażenia zakupionego na potrzeby realizacji projektu:
b)

umieszczenia tablicy informacyjnej i pamiątkowej w miejscu realizacji projektu.

Wymagania i zasady w zakresie informacji i promocji, jakie spoczywają na Beneficjencie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (RPO
WD) opisane zostały w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” ( umowy podpisane do 31
grudnia 2017r), który jest dostępny na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl
lub na stronie www.rpo.dolnyslask.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

III.
1.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie materiałów promocyjnych:
l) Tablica pamiątkowa (1 szt.) — projekt, wykonanie, dostawa i montaż w
lokalizacji Zamawiającego,
2) Tablica informacyjna (1 szt.) — projekt, wykonanie, dostawa i montaż w
lokalizacji Zamawiającego,
3) Naklejki informacyjne 8 cm długości x 6 cm szerokości (50 szt.) — projekt,
wykonanie i dostawa do Zamawiającego

2.

Produkty zamawiane w ramach niniejszego zamówienia muszą być dostarczone
do siedziby Zamawiającego tj. Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu,
ul. Joannitów 10-/12, 50-525 Wrocław

3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami i
wytycznymi Zamawiającego, ujętymi w niniejszym opisie, a także wytycznych Unii
Europejskiej, wytycznych IZ RPO WD 2014-2020 oraz ogólnych zasadach
finansowania projektów i obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa
wspólnotowego.
4. Wszelkie informacje dotyczące działań informacyjno-promocyjnych projektu
dofinansowanego z UE, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia są
dostępne w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów operacyjnych
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (umowy podpisane
do 31 grudnia 2017 roku), który jest dostępny na stronie internetowej
www. funduszeeuropejskie.gov.pl lub na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.
5. Szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia:
Tablica pamiątkowa — projekt, wykonanie, dostawa i montaż w lokalizacji
Zamawiającego
1.Tablica pamiątkowa musi zawierać:
•

nazwę Beneficjenta

•

tytuł Projektu

•

cel projektu

•

zestaw logo — znaki FE i UE oraz herb województwa

•

adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

[Twój tytuł projektu do uzupełnienia]
Cel projektu: [Twój cel projektu do uzupełnienia]

Beneficjent: [Twoja nazwa do uzupełnienia]

2. Wzór tablicy znajduje się na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl
3. Tablica pamiątkowa nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych niż
wskazane powyżej.
4.Wykonawca zaprojektuje i wykona tablice wg powyższego wzoru, a ostateczna forma
tablicy zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji.
5. Tablica ma być wykonana techniką pozwalającą uzyskać wysoką jakość, estetykę,
czytelność zamieszczonych informacji, wierność wykonania i odwzorowania umieszczonych
na niej elementów graficznych i wzorów oraz odpowiednią trwałość.

6. Tablica musi zostać wykonana z mosiądzu o grubości min. 2mm, grawerowane, w wersji
kolorowej.
7. Wykonawca zapewni konserwacje i udzieli gwarancji na okres 5 lat użytkowania tablicy
od protokolarnego, bezusterkowego odbioru zamówienia.
8.Po zaakceptowaniu projektu tablicy przez Zamawiającego, Wykonawca wykona i
zamontuje tablicę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9.Termin realizacji: do 60 dni od dnia podpisania Umowy.
Tablica informacyjna - projekt, wykonanie, dostawa i montaż w lokalizacji
Zamawiającegoh.
l) Tablica informacyjna musi zawierać:
- nazwę Beneficjenta
- tytuł Projektu - cel projektu
- zestaw logo — znaki FE i UE oraz herb województwa
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

[Twój tytuł projektu do uzupełnienia]
Cel projektu: [Twój cel projektu do uzupełnienia]

Beneficjent: [Twoja nazwa do uzupełnienia]

2.Wzór tablicy znajduje się na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl
3.Tablica pamiątkowa nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych niż
wskazane powyżej.
4.Wykonawca zaprojektuje i wykona tablice wg powyższego wzoru, a ostateczna forma
tablicy zostanie przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji.
5.Tablica ma być wykonana techniką pozwalającą uzyskać wysoką jakość, estetykę,
czytelność zamieszczonych informacji, wierność wykonania i odwzorowania umieszczonych
na niej elementów graficznych i wzorów oraz odpowiednią trwałość.
6. Tablica musi być wykonana z mosiądzu o grubości min. 2mm, grawerowane, w wersji
kolorowej.

7.Wykonawca zapewni konserwacje i udzieli gwarancji na okres 5 lat użytkowania tablicy od
protokolarnego, bezusterkowego odbioru zamówienia.
8.Po zaakceptowaniu projektu tablicy przez Zamawiającego, Wykonawca wykona i
zamontuje tablicę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
9.Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania Umowy.
Naklejki informacyjne – projekt, wykonanie i dostawa do Zamawiającego.
1.Zamówienie dotyczy 50 szt. Naklejek ( druk w pełnym kolorze CMYK)
2.Naklejki informacyjne samoprzylepne o wymiarach 8cm długości x 6 cm szerokości.
3.Naklejki mają zapewnić trwałe przymocowanie do zakupionego środka trwałego oraz
wyposażenia (materiał, z którego wykonana jest naklejka musi gwarantować, że każda
próba odklejenia jej w całości powinna skończyć się przerwaniem naklejki, naklejka nie
może dać się przekleić w inne miejsce).
4.Naklejki informacyjne muszą zawierać:
•
•
•

znak Funduszy luropejskich
znak Unii Europejskiej
herb województwa z napisem „Dolny Śląsk”

5.Wykonawca zaprojektuje naklejki informacyjne, które muszą być zgodne z wytycznymi
określonymi w RPO WD 2014-2020, a ostateczna ich forma musi być przedstawiona do
akceptacji Zamawiającego.
6.Termin realizacji: do 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

