
 

 

 

 

Piekoszów, 14.09.2020r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 

Dostawa materiałów promocyjnych- Promocja projektu 

 

Dotyczy projektu RPSW.07.01.00-26-0014/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń 

zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach” 

współfinansowany przez Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 -2020 realizowanego w ramach Priorytetu 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 „Rozwój e-

społeczeństwa” , w zgodzie z wytycznymi i przepisami prawa. 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytania 

ofertowego” na podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy w ramach 

projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami. 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE 

UL. CZĘSTOCHOWSKA 75, 26-065 PIEKOSZÓW 

NIP: 9591293701, REGON: 290749428  

 

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach jest mowa o Oferencie należy przez to 

rozumieć podmiot, do którego zostało skierowane niniejsze zapytanie lub który złoży ofertę  

w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.  

II. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 

„Rozwój e-społeczeństwa” 

Link do konkursu: 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-

wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-

dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-

zdrowia  

III. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Strona internetowa Zamawiającego: http://przychodniapiekoszow.pl/index.php/przetargi  

2. Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Kod CPV:  
30192170-3- Tablice ogłoszeń 

30192800-9: Etykiety samoprzylepne 

 

Przedmiotem zamówienia obejmuję: 

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
http://przychodniapiekoszow.pl/index.php/przetargi
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1279-ogloszenie-o-konkursie-numer-rpsw-07-01-00-iz-00-26-138-17-w-ramach-dzialania-7-1-rozwoj-e-spoleczenstwa-w-zakresie-typu-projektow-rozwoj-e-uslug-z-wylaczeniem-e-zdrowia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

 

 

-wykonanie i dostawę 2 tablic pamiątkowych o wymiarach wys. 70 cm; szer. 90 cm oraz innych 

niezbędnych części do montażu na ścianach wewnętrznych budynków, kolorowy druk ; 

-wykonanie i dostawę 200 sztuk naklejek/nalepek samoprzylepnych o wymiarach 7 cm x 5 cm, 

kolorowy druk. 

Tablica informacyjna 

Tablica musi być wykonana na podkładach z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być 

wykonane dowolną techniką(sitodruk, druk wieloformatowy, folia samoprzylepna- folia odblaskowa 

II generacji biała) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w kresie co najmniej 5 lat.  

Przykład-tablice: 

 
 
 
 
 

 
Projekt pn. Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w 

Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym 
Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach 

 
Celem projektu jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie e-
usług z zakresu ochrony zdrowia, które przyczynią się do zwiększenia dostępu do usług podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie gminy 
Piekoszów oraz gminy Chęciny. 
 
Beneficjent: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie ul. 
Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów 
Partner projektu: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach ul. os. Północ 
10, 26-060 Chęciny 
 

 
 

 

Przykład naklejki: 

 

 
 

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DZIĘKI WDROŻENIU E-USŁUG W SAMORZĄDOWYM 
ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE ORAZ SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W CHĘCINACH 

 
Środek współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 



 

 

 

 

-wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnych, naklejek wg poniższych zaleceń zgodnie z 

wytycznymi dla beneficjentów RPO WŚ w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-

promocyjnych, 

-wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych oraz naklejek- po ich formalnej akceptacji przez 

Zamawiającego, 

- dostawę naklejek oraz tablic (wraz z  innymi niezbędnymi częściami do montażu(przytwierdzenie na 

stałe tablicy do ściany wewnątrz budynku)) do siedziby Zamawiającego oraz partnera: 

   

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Oryginał oferty powinien być przygotowany w oparciu o niniejsze Zapytanie Ofertowe - podpisany 

przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 22 września 2020r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, 

osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.  

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE 

UL. CZĘSTOCHOWSKA 75, 26-065 PIEKOSZÓW 

 

Kopertę należy oznakować napisem o treści:  

 

Oferta dotycząca dostawy materiałów promocyjnych dla projektu : „Poprawa jakości i dostępności 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Chęcinach” 

 

z dopiskiem  

„nie otwierać do dnia 22.09.2020”. 

 

 

Nie dopuszcza się e-mailowe składanie ofert. 

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. 

5. Oferty cząstkowe, czy wariantowe nie będą rozpatrywane. 

6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłana do Oferenta bez 

otwierania.  

7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie 

oferty.  

8. Jeśli   w   dokumentach   składających   się   na   opis   przedmiotu   zamówienia, wskazana jest 

nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający  w odniesieniu do wskazanych wprost w 

dokumentacji parametrów czy danych (technicznych   lub   jakichkolwiek   innych), identyfikujących   

pośrednio   lub bezpośrednio towar bądź produkt  dopuszcza   rozwiązania   równoważne zgodne   

z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, 

należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się   parametrami   nie   gorszymi   od   wymaganych,  



 

 

 

 

znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by 

tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach   

zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 

9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu  

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VI.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności określonych przedmiotem 

zamówienia bądź doświadczenie w zakresie objętym postępowaniem ofertowym, 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 posiadają aktualny wpis do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,  

z którego wynikać będzie, że prowadzą działalność gospodarczą (wymagane na etapie 

podpisania umowy).  

 

2. Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,    

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel. 

 

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  

Kryterium Waga Max liczba punktów do 
uzyskania 

Cena brutto 100% 100 

Razem 100% 100 

 

 

Sposób wyboru oferty: 

 

Najniższa cena: 

Kryterium „cena” w PLN 



 

 

 

 

• Cena oferty to cena brutto. 

• Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

   Cena oferty najtańszej 

Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów 

   Cena oferty badanej 

 

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja  
z 19.07.2017r.). 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej w umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 
a. Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizacją przedmiotu zamówienia. 
b. Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub innego 
upoważnionego podmiotu, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.  

c. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
i. Działania siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w 

określonym terminie, 
ii. W przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od 

Zamawiającego i Dostawcy. 
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

a. Zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
Zamawiającego. 

b. W zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Dostawcy 
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu 

do umowy pod rygorem nieważności. 
 
IX WARUNKI DOSTAWY 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienie na wskazane adresy: 

1. Jedną tablicę oraz 100 naklejek pod adres: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Piekoszowie ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów 

2. Jedną tablicę oraz 100 naklejek pod adres: Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Chęcinach ul. os. Północ 10, 26-060 Chęciny. 

Dostawca wykona przedmiot zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy do 15.10.2020r 
 

X WARUNKI PŁATNOŚCI 

Nie przewiduje się płatności częściowych. Zamawiający zapłaci jednorazowo za całość wykonanej 

usługi po jej odbiorze (podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego). Płatność z tytułu wykonania 

dostawy będzie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub rachunku,  




