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Częstochowa, dnia 14.11. 2014. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP ( t. j.: Dz. U. z 2013 r, poz.907 
z póżn. zm.)  

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostaw ę wraz z monta żem tablic 
informacyjnych (3 sztuk ), pami ątkowych (3 sztuk), wywieszek przy drzwiowych 
(45 sztuk), oraz wykonanie i dostaw ę naklejek na sprz ęt komputerowy (250 
sztuk), naklejek na dokumenty (150 sztuk) oraz roll -up (3 sztuki) stanowi ących 
element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miej skiego Szpitala 
Zespolonego w Cz ęstochowie” 

Zamawiaj ący: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Cz ęstochowie 
ul. Mirowska 15, 42 – 200 Częstochowa 
NIP 9491763544 
 
Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych (3 sztuki) i pamiątkowych (3 sztuki), 
wywieszek przy drzwiowych 45 sztuk, naklejek na sprzęt komputerowy 250 sztuk, 
naklejek na dokumenty 150 sztuk oraz roll-up (3 sztuki), stanowiących element 
promocji projektu pn.: „Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w 
Częstochowie”: 

• tablica informacyjna i pamiątkowa zewnętrzna jednostronna: 0,9 x 0,7 m 
wykonana z alu panela "dibond" 3mm wraz z naklejonym wydrukiem na folii 
polimerowej zalaminowanej laminatem polimerowym, otwory montażowe 
w rogach tablicy o średnicy 6 mm. 

• wywieszki przydrzwiowe: 0,15 x 0,21 m wykonana z alu panela "dibond" 3mm 
wraz z naklejonym wydrukiem na folii polimerowej zalaminowanej laminatem 
polimerowym, otwory montażowe na dwóch bokach tablicy o średnicy 6 mm. 

•  naklejki na sprzęt komputerowy: 0,06 x 0,05 m, z foli samoprzylepnej 
błyszczącej, wykonane metodą druku nieścieralną. 

•  naklejki na dokumenty: 0,20 x 0.04 m z papieru samoprzylepnego matowego. 
• Roll-up stojący materiał, tkanina typu front lit, dwustrostronna grafika 

o wymiarach 85x200cm, druk wysokiej jakości, aluminiowa kaseta 
z mechanizmem samo nawijającym, trwałe stabilne trzymające pion, 
wyposażone w 2 obrotowe stopki stabilizujące, posiadające listwę górną 
zaciskową, składany aluminiowy maszt, górna listwa aluminiowa, usztywniająca 
grafikę, torba transportowa. 
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Kryterium wyboru oferty:  100% cena. 
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 
19 grudnia 2014 r.  
 
Inne istotne warunki zamówienia: 
 
Tablice oraz znaki graficzne na naklejkach oraz na przywieszkach przy drzwiowych 
muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla promocji projektów.  
Wytyczne dostępne na stronie internetowej:  
http://www.rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1306909896&art=1249555159&id_m=231&kat=

&katrodzic= 

 
Projekty w/w materiałów muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Wymagany okres gwarancji: minimum 6 lat od daty dostawy.  
 
 
Ofertę należy przesła ć pod adresem : 
Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, 42 – 200 Częstochowa, 

do dnia 21.11.2014 r. do godziny 13.00. Pawilon G pokój nr 1 z  dopiskiem „OFERTA 

– tablice” 

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 21.11.2014 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie, przy ul. Mirowskiej 15, Pawilon G pokój nr 14 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela: Michał Jabłoński  
Tel: 500 006 405 

 
 
 

Zatwierdził: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 
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OFERTA 
Oferuj ę wykonanie i dostaw ę wraz z monta żem tablic informacyjnych  

(3 sztuki) i pami ątkowych (3 sztuki),  wywieszek przy drzwiowych (45 sztuk), oraz 
wykonanie i dostaw ę naklejek na sprz ęt komputerowy (250 sztuk), naklejek na 
dokumenty (150 sztuk) oraz roll-up (3 sztuki) stano wiących element promocji projektu 
pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespoloneg o w Częstochowie” za: 

OGÓLNĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 
netto ……………......zł 
podatek VAT …………………zł (stawka podatku VAT……..%) 
brutto: ………………zł                    
(słownie zł: ………………………………………….………) 
w tym:  
Tablice informacyjne 
za jednostkową cenę brutto: ………………zł (słownie zł: ………………………………………….………) 
Tablice pami ątkowe 
za jednostkową cenę brutto: ………………zł (słownie zł: ………………………………………….………) 
Naklejki na sprz ęt komputerowy 
za jednostkową cenę brutto: ………………zł (słownie zł: ………………………………………….………) 
Wywieszki przy drzwiowe 
za jednostkową cenę brutto: ………………zł (słownie zł: ………………………………………….………) 
Naklejki na dokumentacj ę 
za jednostkową cenę brutto: ………………zł (słownie zł: ……………………………………….…………) 
Roll-up 
za jednostkową cenę brutto: ………………zł (słownie zł: ………………………………………….………) 
Oferowany okres gwarancji: ....................(nie mniej niż 6 lat)  
Termin realizacji zamówienia.................. (nie później niż 19.12.2014 r.) 
1 Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu 

ofertowym oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy 
wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków. 

2 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i nie  wnosimy do 
nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia. 

3 Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania dalszych 
informacji, jeżeli będą wymagane Pan/i .................................................. tel. ......................... 

Do składanej oferty załączam: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 PZP. 
 

________________________________  _______________________________________ 
miejscowość i data                             podpis Oferenta 
(pieczęć adresowa firmy Oferenta) 
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
(t.j. DZ. U. z 2013 r.,poz. 907z późn. zmianami) zwanej dalej Pzp.  
 

Ja ............................................................................................................................. 

Przyst ępując do post ępowania  na wykonanie i dostaw ę wraz z monta żem 
tablic informacyjnych (3 sztuk ), pami ątkowych (3 sztuk), wywieszek przy 
drzwiowych (45 sztuk), oraz wykonanie i dostaw ę naklejek na sprz ęt 
komputerowy (250 sztuk), naklejek na dokumenty (150  sztuk) oraz roll-up         
(3 sztuki) stanowi ących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja  
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie” 

 
OŚWIADCZAM 

w imieniu ........................................................................................................... 
  ................................................................................................................ 
 

Oświadczam, że spełniam warunki dotycz ące: 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom / świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 
297 Kodeksu Karnego 

………………………………………    .............................................................. 

(miejscowość i data)    podpisy osób wskazanych w dokumencie 

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo 

  

(pieczęć adresowa firmy Oferenta 

 



 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz twa Śląskiego na lata 2007-2013 

 

OŚWIADCZENIE  
O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POST ĘPOWANIA  

 
Przyst ępując do post ępowania  na wykonanie i dostaw ę wraz z monta żem 

tablic informacyjnych (3 sztuk ), pami ątkowych (3 sztuk),  wywieszek przy 
drzwiowych (45 sztuk), oraz wykonanie i dostaw ę naklejek na sprz ęt 
komputerowy (250 sztuk), naklejek na dokumenty (150  sztuk) oraz roll-up          
(3 sztuki) stanowi ących element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja  
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Cz ęstochowie” 

 

Ja  __________________________________________________________________ 

w imieniu___________________________________________________________ 
 

 

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia, na podstawie w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych 
z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem / potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami* świadom / świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233, 271, 
297 Kodeksu Karnego. 

 

 

 

 

________________________________ 

 miejscowość i data 

_______________________________________ 

podpisy osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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UMOWA nr  MSZ. CRU/....../2014. DAO 
 

Na wykonanie i dostaw ę wraz z monta żem tablic informacyjnych (3 sztuk ), 
pami ątkowych (3 sztuk), wywieszek przy drzwiowych (45 sz tuk), oraz 
wykonanie i dostaw ę naklejek na sprz ęt komputerowy (250 sztuk), naklejek na 
dokumenty (150 sztuk) oraz roll-up (3 sztuki) stano wiących element promocji 
projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Z espolonego 
w Częstochowie” 

 
zawarta w dniu ...............................2014 r. w Częstochowie pomiędzy: 
SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym  z siedzibą w Częstochowie przy  
ulicy Mirowskiej 15   42 - 200 Częstochowa 
REGON: 151586247 NIP: 949 17 63 544  KRS: 000002683 0 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora    Wojciecha Koniecznego 
zwanym dalej Zamawiaj ącym 
a  
........................................................................................................................................ 
z siedzibą w 
...........................................................................................................................……….. 
REGON:  NIP: KRS:  
zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą. 
 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania 
przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy PZP (t. j.: Dz. U. z 2013 r, poz.907 
z póżn. zm.) z dnia .............. 11.2014 r.  
 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa wraz z montażem tablic 
informacyjnych (3 sztuk) pamiątkowych (3 sztuk), wywieszek przy drzwiowych 
(45 sztuk), oraz wykonanie i dostawa naklejek na sprzęt komputerowy (250 
sztuk), naklejek na dokumenty (150 sztuk), roll-up (3 sztuki) stanowiących 
element promocji projektu pn. ,,Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w zapytaniu ofertowym. 
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał 

się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego 
przedmiotu umowy. 
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Terminy realizacji 
§ 2 

 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

1) Rozpoczęcie umowy nastąpi w dniu  ................................... 
2) Zakończenie umowy nastąpi w dniu   ................................... 

2. Umowa rozwiązuje się samoistnie po okresie jej obowiązywania. 
3. W przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego, zastrzega on sobie 

prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14 - dniowego terminu wypowiedzenia, 
bez ponoszenia odpowiedzialności materialnej.  
 

Obowi ązki Zamawiaj ącego 
§ 3 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Zapewnienie nadzoru merytorycznego. 
2) Koordynacja czynności związanych z wykonywaniem usługi. 
3) Zapłata umówionego wynagrodzenia. 
4) Potwierdzanie wykonania usług. 

 
Obowi ązki Wykonawcy 

§ 4 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie 
z obowiązującymi normami, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do 
wykonania w czasie trwania umowy po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji 
projektu przez Zamawiającego  

2) ponoszenie całkowitej odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia 
oraz innych zdarzeń związanych z wykonywaną usługą. 

3) Informowanie wytypowanego przedstawiciela Zamawiającego o problemach 
lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość wykonania przedmiotu 
umowy.  

Nadzór 
§ 5 

 
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje 

z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. 
2. Wyznaczonym przedstawicielem z ramienia Zamawiającego będzie: Kierownik 

Sekcji Informatyki  
 

Wynagrodzenie i rozliczenia  
§ 6 

 
1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy w wysokości: netto: ..................zł. 

(słownie:........................................................ ) brutto: ....................zł. 
(słownie:..........................................................) w tym VAT ..............zł. 
(słownie:). 

2. Wynagrodzenie, z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalane będzie w 
oparciu i zgodnie z cenami określonymi w ofercie. 
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3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie na konto wskazane przez 
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury. 

4. Podstawą dokonania rozliczenia będzie protokół przekazania i montażu 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

 
Kary umowne 

§ 7 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach 
i wysokościach: 

1) W razie nie wykonania umowy, w tym także odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę 
umowną w wysokości 10 % wartości umowy. 

2) W razie stwierdzenia naruszenia standardów wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 
odpowiadającej wartości nienależycie wykonanej usługi. 

3) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym § 
2 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w 
wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
kary umownej na zasadach ogólnych.  

 
 

§ 8 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: 
1) ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
2) Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy będą 
rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________                          ________________________ 
          WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY 


