Nr sprawy: 7/TABL/DCZP/2013

Wrocław, dnia 01.03.2013r.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie dwóch tablic informacyjnych w ramach promocji projektów:
1.

„Termomodernizacja budynków „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego” Sp. z o.o.”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013,
2. Utworzenia Pododdziału Psychiatrycznego o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia w V Oddziale
Psychiatrycznym Całodobowym utworzonym ze środków finansowych będących w dyspozycji
Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.:
„ Psychiatryczna opieka zdrowotna w latach 2009-2013”
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113 poz. 759 , Dz.U. z 2012 poz. 1271 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).
I.

II.

Zamawiający – „Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.,
50-226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18,
NIP: 8951965126; REGON: 021184819; KRS: 0000348483;
tel. 71 77 66 200; 71 77 66 212; fax. 71 77 66 200 lub faks kom. 519 134 307
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Jedną jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 80 cm wys. x 100 cm szer. wraz z
konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy
jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg poniższych zaleceń
– zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjno-promocyjnych, ( propozycja tablicy –załącznik nr 1),
b) zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących
– wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
c) wykonanie zaprojektowanych tablicy informacyjnej
- po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego) ,
d) wykonanie zaprojektowanych konstrukcji i słupków mocujących
– po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),
e) montaż tablicy informacyjnej do konstrukcji mocujących,
f) dostawa zmontowanej tablicy, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji,
g) montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji wskazany przez beneficjenta
(zamawiającego),
2) Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
a) logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
b) logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego
c) logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
d) informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego tj. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”
e) nazwa projektu,
f) nazwę i logo beneficjenta( zamawiającego).
2. Jedną jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach A4 do umieszczenia wewnątrz budynku,
do zamontowania na ścianie.
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) zaprojektowanie tablicy informacyjnej wg poniższych zaleceń:
– zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów Ministra Zdrowia w zakresie wypełniania
obowiązków informacyjno-promocyjnych, ( propozycja tablicy –załącznik nr 2),
b) wykonanie zaprojektowanych tablicy informacyjnej
- po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego) ,
c) dostawa tablicy do siedziby beneficjenta( zamawiającego),
d) montaż tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji wskazany przez beneficjenta
(zamawiającego).
2) Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:
a) logo Ministerstwa Zdrowia ,
b) informacja o współfinansowaniu projektu ze środków finansowych będących w dyspozycji
Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn.:” Psychiatryczna opieka
zdrowotna w latach 2009-2013”.
Zamawiający dokona formalnej akceptacji zaprojektowanych tablic informacyjnych oraz ich umocowania
(lub wniesie uwagi do projektu/-ów) w ciągu 1 dnia roboczego, przy czym okres roboczy w odniesieniu do
niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 8.00 do 14:30
III.

IV.

V.

VI.

Wymagany termin oraz sposób realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie najpóźniej w terminie
do 25.03.2013r
Warunki rozliczenia:
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w okresie rozliczeniowym przelewem z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy.
3. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu każdego jednorazowego zamówienia.
5. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w terminie 7 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
6. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Bożena Martyniak: tel. 519 319 259 ; e-mail: bmartyniak@dczp.wroclaw.pl
Sposób przygotowania oferty:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
− posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla
formy organizacji firmy oferenta.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,
2. Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego,
3. Oświadczenie stanowiący Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
oraz wymagane poniżej dokumenty:
1. dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) – kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem;
2. dokument stwierdzający uprawnienie Wykonawcy do wykonywania przedmiotu zamówienia.
Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę kserokopii.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie
spełnia.
VII.

VIII.
IX.

X.
1.
2.
3.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w kopercie, do dnia 08.03.2013 roku do godz. 10:00 w siedzibie „DCZP” sp. z
o. o.,
50-226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek G, III piętro,
Sekretariat,
z dopiskiem: „Oferta na tablice informacyjne”
Kryterium wyboru oferty:
100 pkt. – cena
Wybór oferty:
Wybór oferty nastąpi w dniu 08.03.2013 roku do godz. 11:00 w siedzibie DCZP” sp. z o. o.,
226 Wrocław, ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, Budynek A, III piętro, pokój nr 1
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Pozostałe informacje:
Ceny w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy , do dnia 25.03.2013 roku.
Pozostałe istotne informacje dla Oferenta znajdują się w Załączniku nr 6 do Zapytania Ofertowego –
wzór zlecenia.

XI.

O wyborze oferty Zamawiający powiadomi e-mailem wszystkich, którzy złożyli ofertę.

XII.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie
Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – propozycja tablicy nr 1
Załącznik nr 2 – propozycja tablicy nr 2
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie
Załącznik nr 6 - wzór Zlecenia

