ZAPYTANIE OFERTOWE
Koszt wydruku broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych wraz
z opracowaniem merytorycznym i graficznym
W ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców
Województwa Podkarpackiego Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Programy
profilaktyczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Kierujący zapytanie:

37-450 Stalowa Wola ul. Wojska Polskiego 5
NIP 865 21 38 131 REGON 830453839
KRS 0000024883

zwany dalej zamawiającym.
Stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację
opisanego niżej zadania. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie
internetowej www.sanus.med.pl/mammografiam, a także w siedzibie zamawiającego.
Zakres usługi w szczególności obejmuje:
1. Wydruk broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych skierowanych do
uczestniczek projektu ich opracowanie graficzne i merytoryczne (broszura
składana A4 do A5, papier kredowy gramatura 130g/m2 – błysk, zadruk
CMYK 4+4, wydruk prezentacji medycznych 10 stron papier A4, notatnik,
długopis).
Nakład: 2 240 szt.
2. Broszury informacyjno-edukacyjne skierowane do pracodawców opracowanie
graficzne i wydruk broszura składana A4 do A5, papier kredowy gramatura
130g/m2 – błysk, zadruk CMYK 4+4)
Nakład: 68 szt.

3. Broszury informacyjno-edukacyjne skierowane do lekarzy i pielęniarek POZ
opracowanie graficzne i wydruk (broszura składana A4 do A5, papier kredowy
gramatura 130g/m2 – błysk, zadruk CMYK 4+4)
Nakład: 108 szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz możliwość
powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
Uwagi ogólne:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie
realizacji zlecenia i wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania.
W przypadku realizacji przez jednego Wykonawcę całego zakresu zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru i zatwierdzenia każdej części
zamówienia. Po składzie całość materiału zostanie przekazana do korekty językowej.
Wykonawca będzie zobowiązany nanieść poprawki korektorskie przed oddaniem
materiału do druku.
Termin wykonania zlecenia (z dostawą do siedziby Zamawiającego): 28 grudnia
2017
Wymagania podstawowe:
1) Wykonawca musi być podmiotem ekonomii społecznej.
2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru spośród
propozycji przedstawionych przez Wykonawców
Forma oferty:
1) Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną/kurierem lub drogą
elektroniczną.
2) Ofertę należy składać na formularzu załączonym do niniejszego zapytania,
oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i
powinna być czytelnie podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
oferenta.
Kryteria oceny oferty:
80% - cena
20% - termin
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 14 grudnia 2017 do godziny 14.00
2) Ofertę można składać:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego (Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania
Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Wojska
Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola)
- przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego

mailem
w
formie
stowarzyszenie.stwola@op.pl

zeskanowanego

dokumentu

na

adres

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za
pośrednictwem
strony
internetowej
znajdującej
się
pod
adresem
www.sanus.med.pl/mammografiam
Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Andrzej Rejzerewicz pod nr telefonu 0 – 602 773
760, email: stowarzyszenie.stwola@op.pl
Załączniki:
- Formularz ofertowy

