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Włoszczowa, 23.05.2019r.  

 

W ramach procedury rozeznania rynku NZOZ "Lepsze Jutro" Barbara Ogonek 

Wyrwał zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi druku i dostawy ulotek, 

plakatów i naklejek, artykuł w gazecie lokalnej 

 

w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0028/17 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie 

jakości świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” – I. 

Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

I. Zamawiający 

 

Partner nr 2: 

NZOZ "Lepsze Jutro" Barbara Ogonek Wyrwał 

ul. Mleczarska 11, 29-100 Włoszczowa 

REGON 260656006 

NIP 609-00-12-925 

 

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania 

odpowiedzi na zapytania Wykonawców:  

Jarosław Wyrwał,  

Tel. 500 390 044,  

e-mail: jarek.wyrwal@gmail.com 

 

II. Postanowienia ogólne 

 

1. W związku z realizowanym projektem pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości 

świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” – I. Ogonek, Z. 

Ogonek Spółka Jawna” nr RPSW.07.01.00-26-0028/17, współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa, Osi VII Sprawne Usługi publiczne, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, NZOZ 

"Lepsze Jutro" Barbara Ogonek Wyrwał zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi 

druku i dostawy ulotek, plakatów i naklejek, artykuł w gazecie lokalnej.  

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: 

       strona internetowa: nzoznowezycie.pl 

3. Procedura prowadzona jest w języku polskim.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

− zmiany treści Zapytania ofertowego przed terminem składania ofert,  

− zmiany warunków udzielenia zamówienia przed i po terminie składania ofert,  

− zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy przed i po terminie 

składania ofert,  

− unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 
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− nie przystąpienia do transakcji w przypadku braku wystarczających środków 

przeznaczonych na jej realizację. 

5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcom nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. W przypadku wprowadzenia zmiany 

w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie na 

stronie internetowej, na której zostało umieszczone Zapytanie Ofertowe oraz przesłane do 

Wykonawców, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem zmiany. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz  

wariantowych cen w ramach zamówienia.  

8. W celu zachowania zgodności z zasadą konkurencyjności oraz przepisami obligującymi 

do ponoszenia uzasadnionych i racjonalnych wydatków, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji cen podanych w ofertach w stosunku do cen rynkowych.       

9. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986) jak również protestom i odwołaniom.   

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi druku i dostawy ulotek, plakatów i 

naklejek:   

 

  

Lp. Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia  

Jednostka 

miary  

Ilość  Parametry techniczne  

1 Broszura 

informacyjna 

Szt.  5000 - 3 kartki A4, 4x4, kolor + okładka, 300g, 

4+0, oprawa graficzna 

− Nadruk zgodny z informacjami i 

projektem graficznym dostarczonym 

przez zamawiającego.    

2 Plakat  Szt.  20 − Format: A3  

− Druk: jednostronny   

− Papier: biała kreda błysk, gramatura: 

150-170g/m2 

− Kolor nadruku: 4+0 

Nadruk zgodny z informacjami i projektem 

graficznym dostarczonym przez 

zamawiającego.    

3 Naklejka  Szt.  200 − Format: min 6cm x 3 cm 

− Druk: jednostronny   

− Kolor, lakier, cięcie po obrysie 

Nadruk zgodny z informacjami i projektem 

graficznym dostarczonym przez 

zamawiającego.    

4 Tablica Szt.  1 − Format: 80x120 
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informacyjna − PCV lub blacha 

− Montaż na wysokości 2 metry 

− Kolor 

Nadruk zgodny z informacjami i projektem 

graficznym dostarczonym przez 

zamawiającego.    

5 Ulotka 

informacyjna 

Szt.  10000 - 1 kartka A4 składana na pół, 4+4, kolor, 

skład, oprawa graficzna , papier 130g 

− Nadruk zgodny z informacjami i 

projektem graficznym dostarczonym 

przez zamawiającego.    

 

 

2.Przedmiotem zamówienia jest publikacja artykułu promującego projekt w lokalnej gazecie. 

 

Wymagania: Pół strony A4, kolor, czcionka min. 9 

 

„Treść artukułu: Kompleksowa informatyzacja w ramach projektu nr RPSW.07.01.00-25-

0028/17 pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dzięki 

wdrożeniu e-usług w NZOZ „Nowe Życie” I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna”, 

współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Dofinasowanie projektu z UE 738 201,80 zł. 

Partnerzy Projektu: NZOZ „Lepsze Jutro” Barbara Ogonek- Wyrwał, NZOZ Przychodnia 

Rodzinna Zdrowie Luiza Jaszewska – Chalastra. 

 

 

Zakończył się ostatni etap informatyzacji, jego efektem jest unowocześniony system 

informatyczny w całej placówce. W ramach projektu położono sieć informatyczną, kupiono 

sprzęt komputerowy i serwery, podłączono źródło zasilania awaryjnego. Dokumentacja 

medyczna pacjentów będzie prowadzona w formie elektronicznej. Wprowadzono e-usługi i 

nowe rozwiązania związane z rejestracją, odbiorem wyników , uzyskaniem dokumentacji 

medycznej. Pacjent będzie mógł drogą elektroniczną dokonać wielu czynności związanym z 

leczeniem się m.in.: 

- E-rejestracja – umożliwia samodzielną rejestrację do lekarza, pacjent przed wizytą otrzyma 

SMS z przypomnieniem terminu wizyty 

- E-Wyniki – dostęp do wyników za pośrednictwem Internetu 
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- E-Kolejka – umożliwia sprawdzenie czasu oczekiwania i miejsce w kolejce do wybranej 

komórki 

-E-Recepta  - pacjent może wykupić leki w każdej aptece bez konieczności posiadania recepty 

w formie papierowej 

- E-Ankiety – wypełnianie oświadczeń, formularzy 

- e-Dokumentacja Medyczna – dostęp do swojej historii choroby za pomocą konta 

zdrowotnego 

 

 

 

Dyrektor Zdzisław Ogonek: 

Realizacja programu przyniesie konkretne korzyści dla pacjentów. W ramach e-usług wiele 

czynności związanych z procesem leczenia pacjent będzie mógł zrobić online – nierzadko 

oznacza to oszczędność czasu. Ponadto za zgodą pacjenta będzie możliwa elektroniczna 

wymiana danych medycznych  z innymi podmiotami medycznymi, co umożliwi szybszą 

realizację świadczeń.  Wyniki badań laboratoryjnych, radiologicznych będą przypisywane 

automatycznie do pacjenta bez konieczności angażowania personelu medycznego jak miało 

to miejsce do tej pory. Lekarze i pielęgniarki zamiast tracić czas na „papierkową robotę” 

będą mogli poświęcić więcej czasu na leczenie. 

Informatyzacja objęła także cześć administracyjną placówki: finansowo – księgowy, kadry, 

środki trwałe, gospodarkę materiałową. Połączenie tych wszystkich danych pozwala 

generować raporty niezbędne do zarządzania placówką.” 

 

Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści artykułu. 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed 

uszkodzeniem, np. pudełku kartonowym. 
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2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane 

      - 79810000-5 Usługi drukowania 

      - 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy   

 

3. Miejsce realizacji zamówienia: 

województwo świętokrzyskie, powiat włoszczowski, miejscowość Włoszczowa, poczta 

29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, NZOZ „Nowe Życie”. 

4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, taki który nie został wcześniej użyty. 

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia  zgodnie ze sztuką w sposób fachowy z 

zachowaniem estetyki.  

6. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia na koszt 

Wykonawcy do miejsca realizacji zamówienia wskazanego przez Zamawiającego. 

7. Określając przedmiot zamówienia Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelki ich 

odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.  

8. Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia będzie protokół odbioru podpisany 

przez obie strony po wykonaniu usługi i dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz 

sprawdzenia przez Zamawiającego jego zgodności (w tym treści informacji w nim 

zawartych).   

9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę.  

  

IV. Termin wykonania przedmiotu zmówienia: 

Do 10 dni od dnia podpisania umowy.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1. Prowadzący działalność gospodarczą w branży odpowiadającej przedmiotowi 

zamówienia. 

2. Oferujący realizację zamówienia o funkcjonalności i parametrach będących na 

poziomie, co najmniej wskazanych w Zapytaniu Ofertowym. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.     

3. Znajdujący się w dobrej sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację 

przedmiotu zamówienia.  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent 

przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik 

nr 3 do Zapytania Ofertowego.  

4. Dysponujący zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.     
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VI. Forma współpracy:  

1. Dostawy realizowane będą na podstawie umowy.  

2. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników 

postepowania ofertowego.  

3. Umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie zawarta z Partnerem nr 2 - 

NZOZ "Lepsze Jutro" Barbara Ogonek Wyrwał.  

4. Płatność nastąpi do 7 dni od dnia przekazania faktury wraz z protokołem odbioru. 

 

VII. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian 

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania 

niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.  

Zakres zmian może dotyczyć m.in.: 

− okresu i harmonogramu realizacji umowy 

− zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;  

− zmiany umówionego zakresu usług w przypadku uzasadnionych zmian w dokumentacji 

projektowej stanowiącej opis przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy i konieczności wykonania rozwiązań 

równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych.  

 

VIII. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

1. Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się zapisy:  

a) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – 

w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem;  

b) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – 

w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z 

postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;  

c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy;  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podawania przyczyny.  

3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.  

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy 

z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym 

Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz 

dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.  

6. Termin związania ofertą: 30 dni.   
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IX. Wymogi dotyczące sporządzenia oferty.  

  

1. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt brutto wykonania całości przedmiotu 

zamówienia.  

2. W cenie usługi wskazanej zgodnie z kryteriami oceny ofert Wykonawca zobowiązany 

jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek 

VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz 

wszystkie koszty (w tym koszty materiałów zużytych do wykonania przedmiotu 

zamówienia) wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których 

realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 

4. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres 

ważności Umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Oferta musi być przygotowana na wzorze/szablonie załączonym do niniejszego 

formularza ofertowego. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.  

2. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać:  

a) formularz ofertowy (zał. nr 2); 

b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (zał. nr 3); 

c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4); 

 

XI. Tryb przekazania oferty: 

 

1. Oferta powinna być przekazana: 

− Pocztą na adres Biura Projektu: 

na adres NZOZ "Lepsze Jutro" Barbara Ogonek Wyrwał, ul. Mleczarska 11, 29-100 

Włoszczowa (liczy się data wpływu oferty do biura); Oferta powinna być przekazana 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie usługi druku i dostawy ulotek, 

plakatów i naklejek”. 

lub 

− osobiście w Biurze Projektu:  

na adres NZOZ "Lepsze Jutro" Barbara Ogonek Wyrwał, ul. Mleczarska 11, 29-100 

Włoszczowa. Oferta powinna być przekazana w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Wykonanie usługi druku i dostawy ulotek, plakatów i naklejek”. 

 

lub  

− mailowo na adres: jarek.wyrwal@gmail.com;  

w tytule wiadomości należy wpisać odpowiednio treść „„Wykonanie usługi druku i 

dostawy ulotek, plakatów i naklejek”. 

  

2. Termin składania ofert:  

mailto:wyrwal@gmail.com
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7 dni kalendarzowych, tj. do dnia 30-05-2019r. 

 

3. Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze Projektu -  29-100 

Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, 

4. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Jarosław Wyrwał, tel. 500 390 044, 

adres email: jarek.wyrwal@gmail.com. 

 

XII. Sposób oceny ofert. 

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego i poinformuje o wynikach dokonanej oceny w terminie 

do dnia 03 czerwca 2019r. na stronach internetowych:  

- nzoznowezycie.pl 

2. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych 

określonych w niniejszym Zapytaniu, zostanie odrzucona.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania.  

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.  

5. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 

stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.  

 

XIII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie oraz opis sposobu przyznawania punktacji 

za spełnienie danego kryterium oceny ofert. 

 

1. KRYTERIA 

1) CENA – 100% 

 

 Czas realizacji zamówienia  do 30.06.2019  

 

2. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za każdą część zamówienia to 

100 pkt.  

3. Wygrywa oferta z największą liczbą punktów za poszczególne części. 

4. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również 

zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu. 

 

XIV. Informacje na temat zakresu wykluczenia. 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

mailto:wyrwal@gmail.com
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Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, 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; 

− pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

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

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

XV. Załączniki 

 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.  

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

                                                          /-/ 

                                                     Barbara Ogonek Wyrwał 

 


