Toruń, dn. 09.03.2018 r.
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
Ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
sekretariat@kpim.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Zamawiający:
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., jako Partner Beneficjenta –
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
Ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
KRS 0000331628
NIP 9562252941
e-mail: sekretariat@kpim.pl

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i druku ulotki
informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby działań
promocyjnych związanych z projektem Przebudowy i Rozbudowy Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a. składane na 3
b. format A4 składany do DL pion 210x100
c. papier kreda-mat
d. zadruk dwustronny
e. nakład 100 000 egz.
f. druk pełnokolorowy
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy grafikę i treść ulotki.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Projekt będzie stanowił własność Zamawiającego i zostanie przekazany zamawiającemu
w wersji otwartej do edytowania

III.

Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 16.03.2018 r. do godz. 10.00.
W ramach realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Zaprojektowania, wydrukowania i dostarczenia zamówienia w ramach wynagrodzenia,
w liczbie oraz rodzaju wskazanym przez Zamawiającego w sekcji II pkt 2 niniejszego
zapytania ofertowego, pod adres Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w paczkach po 2 tys. szt.
ulotek z oznaczeniem ilości.
2. Odpowiedniego opakowania materiałów i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w

IV.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17 , umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

trakcie transportu. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub
transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Warunki udziału wykonawcy:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaakceptowali wszystkie warunku
wykonania zamówienia o których mowa w sekcji IV zapytania ofertowego.
Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w
niniejszym zapytaniu.
Oferta powinna zawierać:
a. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1.)
b. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy dostarczyć do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na
adres: sekretariat@kpim.pl – decyduje data i godzina dostarczenia e-maila. Oferta
powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu oferenta. W przypadku gdy upoważnienie to wynika z pełnomocnictwa, należy je
dołączyć do oferty.
Wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy pod warunkiem, że są one korzystne dla
Zamawiającego lub nie dotyczą istotnych postanowień umowy.
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Tkacz,
tel. 797 304 190,
e-mail: m.tkacz@kpim.pl

Załączniki:

1. Formularz cenowy
2. Wzór umowy
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