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Bystra, dnia 03.04.2019 r.

Nr sprawy: 12/EZP/380/EAE/6/2019

Wszyscy zainteresowani

Zaproszenie do złożenia oferty
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie
i wykonanie materiałów promocyjnych do projektu realizowanego w ramach RPO WSL na lata 20142020

Przedmiot i zakres zamówienia:
Tablica informacyjna, pamiątkowa: 2 szt.
Zestaw plakietek: 1 zestaw (400 szt.)
Wymiary:
tablice:
szer. 120 cm x wys. 80 cm
plakietki:
szer. 12 cm x wys. 8 cm
Montaż:
tablice: montaż na zewnętrznej elewacji budynku przy pomocy czterech wkrętów
z estetycznymi (ozdobnymi) zakończeniami; wykonawca zapewnia wywiercenie
otworów oraz dostawę wkrętów;
plakietki: samoprzylepne naklejki do naklejenia na urządzeniach stanowiących
wyposażenie oddziału szpitalnego; warstwa kleju zabezpieczona papierem ochronnym;
Wykonanie:
nie należy stosować agresywnych kolorów tła; zarówno tablice jak i plakietki winny
być wykonane z trwałego materiału, który nie zmieni swoich właściwości pod
wpływem czynników atmosferycznych co najmniej do końca 2026 roku; produkty
powinny cechować się wysokim poziomem estetycznym (grafika, wykonanie,
proponowany materiał tablic – płyta typu dibond szczotkowany srebrny lub
równoważny); projekt podlega akceptacji zamawiającego;
Gwarancja:
na okres co najmniej do końca 2026 roku
Zakres zamówienia obejmuje dostawę wykonanych materiałów promocyjnych do siedziby
zamawiającego i nie obejmuje montażu.
Wymagania realizacyjne:
Materiały promocyjne stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające
z „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 20014-2020 w zakresie
informacji i promocji” publikowanego na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem
www.rpo.slaskie.pl:
Link:
https://rpo.slaskie.pl/dokument/podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_programow_polityki_spojn
osci_2014_2020_w_zakresie_informacji_i_promocji_21_lipca_2017_r
(wersja podręcznika obowiązująca od dnia 21.07.2017 r.; zasady promocji i oznakowania projektów dla
umów zawieranych od 1 stycznia 2018 r.)
Aktualne wzory tablic informacyjnych (w tym w formie edytowalnej) dostępne są na stronie
internetowej Portalu Funduszy Europejskich pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja:
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Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Śląskiego

Link:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-ioznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia2018-roku/
Na materiałach promocyjnych (tablice + plakietki) należy umieścić w odpowiednim miejscu następującą
treść:
[Tytuł projektu]
Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie
chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz
doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem
chemioterapii Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”
Cel projektu: Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób
układu oddechowego w województwie śląskim
Beneficjent: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Termin realizacji zamówienia:
2 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności:
Płatność za realizację zamówienia w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Podstawą do
wystawienia faktury będzie podpisany przez zamawiającego protokół odbioru, stwierdzający
wykonanie zlecenia zgodnie z warunkami zamówienia.
Kryteria wyboru:
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena; wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.
Złożenie oferty:
Prosimy o złożenie oferty zawierającej cenę jednostkową netto / brutto, cenę łączną za realizację całego
zamówienia oraz proponowane warunki gwarancji (nie gorsze niż wymagane).
Ofertę prosimy złożyć w terminie do dnia 8.04.2019 r. przesyłając ją faksem na nr (033) 4991 810 lub
mailem na adres: zp@szpitalbystra.pl.
Z poważaniem,

1.Adresat
2.a.a
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Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne
w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz
doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem
chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii Torakochirurgii w Bystrej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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