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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowied ź na realne potrzeby  

 

TAG-403/1-NS/342-2015 Rybnik, dnia 10.09.2015 r. 
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty  
(dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro) na: 
 

wykonanie tablicy informacyjnej i plakietek informa cyjnych dla Projektu  
„Poprawa jako ści wykonywania procedur operacyjnych  

poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”  
- zamówienie nr TAG-403-NS/342-2015 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza 
równowartości kwoty 30 000 euro. 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ni żej opisanych materiałów promocyjnych – tablicy 
informacyjnej i plakietek informacyjnych dla Projek tu „Poprawa jako ści wykonywania procedur 
operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnosty ki Obrazowej SPZOZ WSS nr 3 
w Rybniku” (dalej: Projekt), zgodnie z aktualnymi W YTYCZNYMI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-
2013 DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROM OCJI (aktualizacja z maja 
2011 r.). 
Wytyczne s ą dost ępne na stronie internetowej: 
http://rpo2007-2013.slaskie.pl/zalaczniki/2011/06/0 1/1306909928.pdf 

 

Zamówienie obejmuje: 
1. wykonanie tablicy informacyjnej (wymiary 70 cm х 90 cm) i jej monta ż na terenie 

inwestycji – sztuk 1. 
2. wykonanie plakietek informacyjnych dla oznakowan ia zakupionego środka trwałego oraz 

wyposa żenia (wymiary 7 cm х 10 cm) – sztuk 60. 
 
   
Tablica informacyjna o wymiarach 70 cm х 90 cm – 1 szt.  
Tablica informacyjna musi zawierać: 
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1. Emblemat (logo) UE oraz podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” 
obok logo; 
2.  Logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”; 
3. Hasło programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź 
na realne potrzeby”; 
Emblemat (logo) Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego a tak że logo NSS wraz z hasłem programu zajmuj ą 
co najmniej 25% powierzchni tablicy.   
Ponadto tablica informacyjna musi zawierać następujące zapisy: 
- Logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia”; 
- Nazwa projektu („Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”), nazwa Beneficjenta (wg nagłówka 
niniejszego zaproszenia);  
- Podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego”. 
Nie nale ży stosowa ć agresywnych kolorów tła do tablic (np. czerwony, z ielony, 
pomara ńczowy).  
Wykonawca zamontuje tablic ę do ściany. 
 
 
Plakietki informacyjne o wymiarach 7 cm х 10 cm – 60 sztuk.  
Plakietki informacyjne (nalepki) powinny być czytelne i trwałe, wykonane na materiale 
samoprzylepnym, odpornym na zmywanie – są przeznaczone do oznakowania zakupionych 
środków trwałych oraz wyposażenia. 
Plakietka informacyjna (nalepka) będzie zawierała :  
1. Emblemat (logo) UE oraz podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” 
obok logo;  
2. Logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”; 
3. Logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia”;  
4. Podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013”.  
 

Oferta musi być pełna (na obie pozycje), w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 18.09.2015 r. (w tym: montaż tablicy).  
Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej – pod względem formalnym i merytorycznym – faktury VAT. 

 
3. Forma złożenia oferty.  

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszego zaproszenia oraz dołączyć do niej wszystkie wymienione we wzorze załączniki.  
Należy ją złożyć w jednej z poniższych form: 
a) w formie pisemnej – na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, 
Sekretariat Dyrektora w Pawilonie nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna), I piętro, pok. 
103, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35 
(decyduje data doręczenia),  

b) w formie faksu – na nr 32 42 91 225, 
lub 
c) w formie elektronicznej na adres: jolszak@szpital.rybnik.pl  

 
Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy – stąd 
w przypadku przesłania jej pocztą elektroniczną – musi mieć formę skanu dokumentu 
podpisanego odręcznie przez ww. osoby.  
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4. Sposób obliczenia ceny oferty:  
1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. 
2. Ceną oferty jest kwota wpisana w punkcie 1 formularza oferty („ Razem” w kolumnie 

„ Wartość brutto w zł ” ). 
Cenę tę należy obliczyć mnożąc ilość jednostek miary przez podaną cenę jednostki miary 
netto, która powinna być wyrażona z dokładnością do 0,01 zł. Otrzymaną w ten sposób 
wartość netto należy powiększyć stosownie do stawki podatku VAT, co daje wartość brutto, 
którą należy zaokrąglić z dokładnością do 0,01 zł.  
Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych 
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 
zaokrągla się do grosza. 
Następnie wartości obliczone w poszczególnych wierszach należy dodać – otrzymując w ten 
sposób wartość „Razem” – jako podsumowanie danej kolumny. 

3. Uwaga: inny sposób obliczenia ceny oferty, bądź brak jednoznaczności oferty, który nie jest 
możliwy do usunięcia w drodze poprawy omyłek – będą skutkować odrzuceniem oferty. 
 

5. Termin złożenia oferty: do dnia 14.09.2015 r. (decyduje data wpływu do sied ziby 
zamawiaj ącego – w miejsce wskazane w punkcie 3 ).  

 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty lub unie-

ważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
7. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego 

wymogom i o najniższej cenie.  
  
8. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej szpitala. 

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu ww. wyniku drogą faksu 
lub pocztą elektroniczną. 

 
9. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Jolanta Olszak (tel. 32 42 91 278). 
 

 
Załącznik do zaproszenia: 
1. Wzór formularza oferty. 

 


