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   Kraków, 17.08.2015 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 06/EOG/2015  

 
Prowadzone na podstawie  wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma 
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 
Dotyczące zaprojektowania, składu i wykonania materiałów promocyjnych w ramach 
projektu „Realizacja Projektu Diagnostyki, Profilaktyki Geriatrycznej z wykorzystaniem 
elementów Teleopieki sposobem lepszego dostosowania systemu opieki zdrowotnej do 
potrzeb szybko rosnącej populacji osób powyżej 60 roku życia” współfinansowanego ze 
środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze 
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”. 
 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

1. Nazwa i adres: Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o., ul. Polarna 10, 30-389 Kraków. 

2. Telefon i telefaks: +48 783 444 444, faks: +48 (12) 257 – 41 – 00. 
3. Adres e-mail: zamowienia@nowarehabilitacja.pl 

4. Adres  stron  internetowych,  na  których  zamieszczone  zostaną  informacje 
dotyczące przedmiotowego postępowania: 
www.nowarehabilitacja.pl/zamowienia/ogloszenia.html  

 

II. Opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia (SIWZ): 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. zaprojektowanie, skład i wykonanie roll-upów reklamowych wraz z kasetami i 
stelażem 

ilość: 2 szt. 
wymiary netto: wys. 85 cm, dł. 200 cm. 
 

2. zaprojektowanie, skład i wydruk plakatów 
ilość: 500 
format: A3 
kolor: 4+3 (pantone: red PMS 187C, blue PMS 647C, 7534C) 
papier: kreda błysk 170 g 
 

3. zaprojektowanie, skład i wydruk folderów informacyjnych (newsletter) 
ilość: 5 000  
format: A4 
ilość stron: 4 
kolor: 4+3 (pantone: red PMS 187C, blue PMS 647C, 7534C) 
papier: kreda błysk 250 g 
 

4. zaprojektowanie, skład i wydruk broszur informacyjnych 
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ilość: 5 000  
format: 18 x 18 cm 
ilość stron: 4 
kolor: 4+3 (pantone: red PMS 187C, blue PMS 647C, 7534C) 
papier: kreda błysk 200 g 

 

5. zaprojektowanie, skład i wydruk ulotek informacyjnych 
ilość: 5 000  
format: A5 
ilość stron: 4 
kolor: 4+3 (pantone: red PMS 187C, blue PMS 647C, 7534C) 
papier: kreda błysk 130 g 
 

6. zapewnienie dystrybucji folderów 4500 szt. 
7. zapewnienie dystrybucji ulotek informacyjnych 4500 szt. 
8. zapewnienie dystrybucji plakatów 450 szt. 

 

w  zakresie realizowanego przez Zamawiającego projektu pt. Realizacja Projektu Diagnostyki, 
Profilaktyki Geriatrycznej z wykorzystaniem elementów Teleopieki sposobem lepszego 
dostosowania systemu opieki zdrowotnej do potrzeb szybko rosnącej populacji osób 
powyżej 60 roku życia. 
 

Opracowane materiały muszą uwzględniać wytyczne w sprawie wdrażania funduszy 
norweskich i EOG w tym w szczególności zapisy Podręcznika komunikacji i identyfikacji 
wizualnej oraz wymogi dotyczące informacji i promocji dostępnego na stronie 
http://eeagrants.org/Results-data/Toolbox-for-programmes/Communications.  
 

Prawa autorskie do opracowanych materiałów należy przenieść na Zamawiającego,  a same 
materiały dostarczyć w formie elektronicznej w celu umożliwienia ich ewentualnego 
dalszego wykorzystywania na cele realizacji Projektu. 
 

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia 28.08.2015, zakończenie: zgodnie z ofertą jednak: 
- realizacja punktu II podpunktu 1 i 2 zamówienia - nie później niż 30.09.2015. 
- realizacja punktu II podpunktu 3, 4, 5 zamówienia - nie później niż 31.10.2015. 
- realizacja punktu II podpunktu 6, 7, 8 zamówienia -  zapewnienie dystrybucji w okresie 
naboru pacjentów od 01.10.2015 przez okres 12 miesięcy, nie później niż 30.09.2016. 
2. Miejsce wykonywania usług: siedziba wykonawcy. Dystrybucja powinna być 
przeprowadzona w placówkach medycznych i kościołach na terenie powiatów miasta 
Kraków krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, bocheński.  
 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 
1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem jednego z poniższych środków 

komunikacji: 

 pocztą elektroniczna na adres: zamowienia@nowarehabilitacja.pl 

 faksem na nr: +48 (12) 257 41 00. 
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 pocztą, kurierem, osobiście na adres: Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o., ul. Polarna 10, 
30-389 Kraków. 

2. Ofertę należy przesłać/dostarczyć w terminie do dnia 27 sierpnia 2015 r. do godz. 
16:00. 

3. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 1 dnia od terminu składania ofert.  O 
wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.  

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny.  
 

V. Kryteria oceny ofert: 

1. Cena – 60% 
 

Kryterium ceny zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 
brutto za świadczone usługi. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 
zgodnie ze wzorem: 
 

C = (najniższa cena ofertowa ÷ cena oferty rozpatrywanej) x 100 x 60% 
 

2. Termin realizacji – 40% 
Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas realizacji 
usług opisanych w punkcie II, w podpunktach 1 i 2 usługi. Kryterium „Termin realizacji” 
wykonawcy zostanie ocenione na podstawie zaproponowanego terminu wykonania wg 
następujących zasad: 
 

T= (oferta z najniższą liczbą dni na wykonanie usługi  ÷ oferta z najwyższą liczbą dni na 
wykonanie usługi) x 100 x 40%. 

 

1. Podsumowanie oceny oferty 
 

Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała 
największą ostateczną liczbę punktów (Po), która będzie stanowiła sumę: ilość punktów 
uzyskana w kryterium „Cena” (C) oraz ostatecznej ilości punktów uzyskanych w kryterium 
„Termin realizacji” (D) według następującego wzoru: Po= C + T. 
 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2.   Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 
3. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i 

nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 
4. Na ofertę składają się: 
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a. Wypełniony formularz ofertowy – zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 
ogłoszenia – powinien zawierać: datę sporządzania, adres  lub siedzibę oferenta, telefon 
kontaktowy, e-mail, numer NIP, cenę netto i brutto całości zamówienia. 
b. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z 
przepisów prawa lub innych dokumentów). 
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. 
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
7. W przypadku złożenia oferty pocztą, kurierem, osobiście koperta zawierająca ofertę 
powinna być oznakowana w następujący sposób: 
 

ZO 6/EOG/2015  
Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o.  w Krakowie ul. Polarna 10, 30 – 389 Kraków  

OFERTA NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH - NIE OTWIERAĆ PRZED: 
27.08.2015 godz. 16:00. 

 

8. Na kopercie powinny znajdować się czytelne dane oferenta/Wykonawcy (nazwa/imię 
nazwisko, adres), aby możliwy był jej zwrot bez otwierania w przypadku złożenia jej po 
terminie wskazanym w pkt. V ppkt 1 informacji dotyczącej miejsca i terminu składania ofert. 
 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami :  
 

1. W zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Radca Prawny Piotr Przewłocki – Specjalista ds. prawnych i zamówień Nowa 
Rehabilitacja Sp. z o.o., e-mail: zamowienia@nowarehabilitacja.pl, tel. : 783 444 444 

2. W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:  
Zdzisław Krawczyk  – Prezes Zarządu Nowa Rehabilitacja Sp. z o.o., e-mail: 
zamowienia@nowarehabilitacja.pl, tel. : 783 444 444. 
 

IX. Spis załączników  
1. Załącznik nr 1. Formularz ofertowy. 
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