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                          Zgorzelec, 30.12.2016 
 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe  
(dotyczy zamówienia druku ulotek i plakatów ) 

 
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień pu-

blicznych z uwagi na treść art. 4 pkt 8, tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ze 

względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 tys. euro.  
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu. 
59-900 Zgorzelec, ul Lubańska 11-12 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku na podstawie 

dostarczonych przez zamawiającego projektów graficznych oraz druku ulotek i plakatów wraz z 
dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektów:  

Poprawa dostępu do „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” dla 

osób aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego w celu wydłużenia aktywności 

zawodowej na rynku pracy, 

Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do „Populacyjnego 

programu wczesnego wykrywania raka piersi”, 

Poprawa dostępu kobiet aktywnych zawodowo z subregionu jeleniogórskiego do „Populacyjnego 

programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” w celu wydłużenia aktywności 

zawodowej na rynku pracy 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przygotowanie do druku 
 - na podstawie dostarczonych przez zamawiającego projektów w formacie psd oraz pdf 
 - sprawdzenie zgodności profilu koloru oraz jego zmianę w razie konieczności 
 - dopasowanie powierzchni zadruku z uwzględnieniem spadów i marginesów 
 - inne nie wymienione wyżej dostosowanie do wymogów drukarni 
Ulotki 3 rodzaje 
 - Format ulotki A5 
 - Papier kredowy (gramatura 170g/m2 – błysk) 
 - Zadruk dwustronny CMYK 4+4 
 - Projekt graficzny – we własnym zakresie,  
 - Nakład: 10000szt. Na każdy rodzaj (10000x3) 
 - Technologia druku: dowolna 
Plakaty 3 rodzaje 
 - Format plakatu – A3 
 - Papier kredowy (gramatura 170g/m2 – błysk) 
 - Zadruk jednostronny  CMYK 4 
 - Projekt graficzny – we własnym zakresie,  
 - Nakład: 1000szt. Na każdy rodzaj (1000x3) 
 - Technologia druku: dowolna 
 
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików 

graficznych pdf, psd, JPG, 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
6.    Zamawiający dopuszcza wykonanie dodruków. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIE 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.01.2017 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

projekt@spzoz.onmicrosoft.com lub też dostarczona osobiście na  adres: WS SPZOZ w Zgorzelcu ul. 
Lubańska 11-12 do dnia 05.01.2017 godz12.00.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  05.01.2017, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod 
adresem www.spzoz.zgorzelec.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.spzoz.zgorzelec.pl 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.spzoz.zgorzelec.pl oraz mailowo 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Piotr Ilczyna pod numerem telefonu 728 808 642 oraz adresem 
email: p.ilczyna@spzoz.zgorzelec.com 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Projekty ulotek w formacie pdf. 

http://www.spzoz.zgorzelec.pl/

