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Ożarów Mazowiecki, 02 grudnia 2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GSPZLO.081.1.2019 

NA PRZEPROWADZENIE KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU PN.  

,,WDROŻENIE E-USŁUG W DRODZE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY ICT 

W GSPZLO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM W CELU OSIĄGNIĘCIA 

WZROSTU JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020.  

Podstawy prawne do ogłoszenia postepowania: 

➢ na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843),  

Kod CPV: 22900000-9, 31523200-0, 22462000-6 

Zamawiający:   Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa  

Otwartego 

ul. Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

NIP: 118-153-10-25 REGON: 016263572 

 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie kampanii 

promocyjnej projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w 

GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu jakości i dostępności usług 

medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020.   

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Kampania promocyjna zakłada opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę wraz z 

montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (Część B) poniżej 

wymienionych elementów: 

Część A: 

Naklejki informacyjno-promocyjne 

Specyfikacja zamówienia: opracowanie graficzne, druk, wycięcie oraz dostawa do 

siedziby Zamawiającego naklejek informacyjno-promocyjnych w ilości 200 szt.  

Specyfikacja druku: format – 4 cm x 10 cm, druk na białej folii w kolorze, połysk. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały tekstowe do umieszczenia na naklejkach. 
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Wykonawca przedstawi co najmniej 3 różne koncepcje graficzne naklejek w terminie 10 

dni od podpisania umowy do wyboru i akceptacji jednego projektu przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnych poprawek do projektu 

przedstawionego przez Wykonawcę. 

Naklejki mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego ul. Konopnickiej 8, 05-850 

Ożarów Mazowiecki. 

 

Część B: 

Tablice informacyjno–pamiątkowe informujące o dofinansowaniu z EFRR – 3 szt. 

Specyfikacja zamówienia: opracowanie projektu i wykonanie wraz z montażem w 

miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, tablic informacyjno-pamiątkowych 

informujących o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - 3 szt.  

Specyfikacja wykonania tablic: jednostronne tablice pamiątkowe o wymiarach 70 cm 

(wysokość) x 100 cm (szerokość) – 3 szt.  

Tablice wykonane z blachy ocynkowanej profilowanej, podwójnie giętej o grubości 

minimum 1,2 mm (ocynkowanej, chemicznie odtłuszczonej malowanej proszkowo 2-3 

powłoki lakiernicze, kolor jasno szary, o grubości łącznej 80-90 µm) pokrytych białą folią 

odblaskową 3M 4750 lub równoważną (folia pierwszej generacji, 7-letnia).  

Konstrukcja wsporcza wykonana w postaci 1 słupka trwale osadzonego w gruncie, w 

fundamencie betonowym. 

Napisy i symbole wykonane drukiem solwentowym twardym o bardzo dobrych 

właściwościach odpornościowych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne oraz graffiti. 

Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych. Zabezpieczenie tablicy folią 

ochronną anty-UV i antygraffiti.  

Tablice mocowane do słupka przy pomocy dwóch sztuk obejm wykonanych z elementów 

ocynkowanych. Słupek stalowy, ocynkowany - powłoka grubości minimum 12 µm, 

malowany proszkowo (2-3 powłoki lakiernicze o grubości łącznej 80-90 µm), średnica 

2”, zakończony plastikowym kapslem. Kolor biały. Słupek mocowany do podłoża przy 

pomocy kotwy, dodatkowo stopa betonowa o głębokości 60 cm. Dolna krawędź tablicy 

na wysokości 2 m od podłoża.  

Miejsca do montażu tablic:  

• GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim, ul. Konopnickiej 8,  

• GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim, ul. Konopnickiej 9,  

• Filia przychodni GSPZLO w Józefowie przy ul. Lipowej 28a. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały tekstowe oraz grafiki do umieszczenia na 

tablicach. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi projekt graficzny 

tablic do akceptacji przez Zamawiającego. 

Warunki dodatkowe: 
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Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania najlepszej technologii wykonania 

napisów, grafik i logotypów na tablicach, z zastrzeżeniem, że mają być trwałe, estetyczne 

i odpowiadać wytycznym dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w szczególności ,, Podręcznik wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 

promocji.” 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Część A: w terminie do 31 stycznia 2020 r. 

Część B: w terminie do 28 lutego 2020 r. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferent zobowiązany jest przedstawić ofertę na Formularzu oferty cenowej załączonym  

do niniejszego zapytania jako załącznik Nr 1 z podaniem wartości w rozbiciu na kwotę 

netto, brutto i VAT.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 

3. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania posiadanego doświadczenia przy 

realizacji trzech tożsamych zadań (ulotki, plakaty, tablice informacyjne) w okresie 

ostatnich dwóch lat od dnia publikacji niniejszego zapytania. Dołączenie dokumentów do 

oferty stanowi kryterium formalne dostępu do zamówienia, którego niespełnienie 

skutkuje odrzuceniem ofert.  

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

- poczty/kuriera na  adres: Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w 

Ożarowie Mazowieckim, ul. Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub dostarczona 

osobiście na adres: Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w 

Ożarowie Mazowieckim, ul. Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem: Oferta na przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu pn. 

„Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie 

Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu jakości i dostępności usług medycznych”.   

Termin składania ofert - do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny 16.00. Oferty złożone po 

terminie nie będą rozpatrywane. 

 

OCENA OFERT:  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

a) Cena – waga kryterium – 80 % 
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Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 80 punktów, a każdej następnej ofercie  

przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór: 

najniższa cena z rozpatrywanych ofert 

Wartość punktowa ceny =   ----------------------------------------------- x 80 

      cena badanej oferty 

 

b) Długość gwarancji - waga kryterium – 20% 

Wymagany przez Zamawiającego min. termin gwarancji to 2 lata od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

 

Oceniana przy wyborze najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego długość gwarancji 

(min. długość gwarancji to 2 lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, za 

który Zamawiający przyzna 0 punktów). 

 

Zamawiający przyzna za poszczególne okresy gwarancji niżej wymienione punkty: 

1) 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego       –  0 pkt 

2) 3,5 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego  – 10 pkt 

3) 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego        – 20 pkt 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

Termin związania ofertą: 21 dni. 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie 

kryterium ceny i długości gwarancji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania i nieudzielenia zamówienia, 

a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

Dodatkowych informacji udziela: 

 Agnieszka Jędrzejczak e-mail: a.jedrzejczak@ozarow-mazowiecki.pl  

  

ZAŁĄCZNIK: 

Zał. Nr 1 - Formularz oferty cenowej. 

Zał. Nr 2 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w celu realizacji niniejszego postępowania. 

 

Kierownik GSPZLO  

w Ożarowie Mazowieckim 

Waldemar Roszkiewicz 

mailto:a.jedrzejczak@ozarow-mazowiecki.pl
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Załącznik Nr 1 

do Zapytania ofertowego  

nr GSPZLO.081.1.2019 

 

……………………………………………      

 …………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)                          (miejscowość i data)  

 

Zamawiający: 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego 

ul. Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

NIP: 118-153-10-25 REGON: 016263572 

 

Formularz oferty cenowej 

do Zapytania ofertowego Nr GSPZLO.081.1.2019 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

kampanii promocyjnej  projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w drodze rozbudowy 

infrastruktury ICT w GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim w celu osiągnięcia wzrostu 

jakości i dostępności usług medycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 

składam ofertę realizacji zamówienia: 

Łączna wartość zamówienia wynosi: 

NETTO:.....................zł 

(słownie:.............................................................................................................................zł), 

VAT:..........................zł 

(słownie:.............................................................................................................................zł), 

BRUTTO:..................zł 

(słownie:.............................................................................................................................zł) 

Część Wartość 

netto 

VAT Wartość 

brutto 

Okres 

gwarancji 

A. Naklejki informacyjno-promocyjne    

B. Tablice informacyjno–pamiątkowe 

informujące o dofinansowaniu z 

EFRR – 3 szt. 
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Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT.  

Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

1.  Zobowiązuję się, w przypadku wybrania naszej/mojej oferty, do realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie:  

Część A: w terminie do 31 stycznia 2020 r. 

Część B: w terminie do 28 lutego 2020 r. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  

3. Oświadczam, że nie otwarto wobec naszej firmy likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.  

 

 

…………………………………………………………. 

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej) 
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Załącznik Nr 2  

do Zapytania ofertowego  

nr GSPZLO.081.1.2019 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) - dalej RODO. 

W świetle powyższego Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Marii Konopnickiej 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych, Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego, ul. Marii Konopnickiej 8, 05-850 

Ożarów Mazowiecki, 

b) e-mail: iod@gspzlo-ozarow.pl.; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu: 

a) zawarcia i realizacji umowy oraz w celach archiwizacyjnych; 

b) wykonania obowiązków związanych z rozliczeniem podpisanej umowy; 

c) związanym z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

d) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, 

e) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym m.in. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest również niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO - w celu dochodzenia roszczeń, bądź obrony praw Administratora. 

6) Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 

a) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, oraz 

b) organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub innym podmiotom, gdy wystąpią z 

żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

7) Treść umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podlegającą udostępnieniu 

w trybie określonym w tej ustawie, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska osoby zawierającej umowę, przedmiotu umowy i wysokości wynagrodzenia; 

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

a) czasu obowiązywania umowy, 

b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 

c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 

9) Przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania; 

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy. 

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

12) Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych - narusza przepisy prawa 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną  

dot. przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

 

………….…………………....………………………..……… 

Data, podpis  

 

 


