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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Przedmiot dostawy: 
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. „Zakup 
urządzeń diagnostyczno – terapeutycznych przez NZOZ „Kasmin” s.c. w Drożdżówce”  

 
Nazwa i adres zleceniodawcy: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kaśmin” s.c Dom seniora 

 
Projekt którego dotyczy zlecenie: 
 „Zakup urządzeń diagnostyczno – terapeutycznych przez NZOZ „Kasmin” s.c. w Drożdżówce”  
 
Określenie przedmiotu zlecenia: 
Przedmiotem niniejszego zlecenia jest wykonanie oraz dostawa następujących tablic informacyjnych:   
 
Dwie jednostronne tablice informacyjne o wymiarach 100cm szer. x  70 cm wys. oraz 7 tablic o 
wymiarach 40 cm szer. x 30 cm wys. Tablice muszą być wykonana z materiałów trwałych  i 
odpornych na warunki atmosferyczne np. dibond.  
 
Wykonanie tablic informacyjnych według podanego poniżej wzoru – zgodnie z wytycznymi dla 
beneficjentów RPO WM w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych  
     - dostawa do siedziby Zamawiającego 05-332 Siennica Drożdżówka 5A  
 
Układ tablicy informacyjnej: 
� nagłówek tablicy: 

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się 
zestawienie logotypu RPO WM: 

� logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu regionalnego, 
zamieszczone z lewej strony zestawienia znaków, 

� emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym 
do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej stronie 
zestawienia znaków, 

� logotyp marki Mazowsze umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, 
W tej części powinno pojawić się także hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza. 
� środek tablicy: 

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania 
z EFRR. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien 
zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.  
� stopka tablicy: 
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Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać 
informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. 
Przykład tablicy informacyjnej 
 

 
 
 

Sposób obliczenia ceny: 
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Zlecenia. 
 

Termin i miejsce wykonania zlecenia: 
 
Od powiadomienia o wyborze Wykonawcy  do dnia 29 luty 2012 r., Drożdżówka. 

 
Kryteria oceny ofert: 
1. Cena brutto oferty – 100 % 

Sposób dokonywania oceny wg wzoru : 
         Cn         

Pc = ------- * 100pkt  

         Co                                          gdzie : Pc – punkty za cenę brutto (max 100pkt) 

                                                                    Cn - Cena brutto najniższa z ofert nie odrzuconych, 
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                                                                    Co – Cena brutto oferty poddanej ocenie. 
 

Termin i miejsce składania ofert: 
Do dnia 17.02.2012 r. godz. 11.00, Drożdżówka 5A 05-332 Siennica lub na adres mailowy 
rehabilitacja@kasmin.pl. Niezależnie od formy decyduje data i godzina wpływu.     
 
Warunki udziału: 
Ofertę mogą złożyć osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Termin związania ofertą: 
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
 


