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        Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

/prowadzone w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – rozeznanie cenowe/ 

 

Projekt „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

Zamawiający: 

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa. 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

I. Realizacja i druk przewodnika dla osób z doświadczeniem kryzysu społecznego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza świadczona w 2019 roku, polegająca na 

przeprowadzaniu warsztatów, przygotowaniu projektu graficznego wraz z ikonografikami, 

składzie i łamaniu, przygotowaniu do druku oraz wydruku i dostarczeniu w wersji papierowej 

oraz elektronicznej przewodnika informacyjno-edukacyjnego dotyczącego zdrowia 

psychicznego. 

Parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 Nakład: 10 000 szt. 

 Format: A 5; 

 Okładka: karton 250 g,kolor 4+4, folia błysk; 

 Blok: kredowany błyszczący, min. 115 g, stron min. 24; kolor 4+4; 

 kolorystyka: 4+4 CMYK 

 skład: kartki zszyte ( 2 zszywki) 
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2. Zakres prac. 

2.1. Zamawiający zakłada, że struktura przewodnika będzie zawierać m.in. następujące 

elementy: 

a) Tytuł 

b) Treść informacyjno-edukacyjną 

c) Ikonografiki 

d) Inne – dane kontaktowe, wymagane znaki graficzne (logotypy), itp. 

 

i będzie ustalana z Zamawiającym przed wydrukiem ulotki.  

2.2  Zamawiający w ramach merytorycznego przygotowania przewodnika: 

a) Przygotuje i opracuje zawartość tematyczną przewodnika, w tym m.in. ustali tytuł, 

zredaguje i dokona korekty tekstów, wykona elementy graficzne i logotypy. 

b) Przekaże Wykonawcy tytuł, gotowe teksty i uporządkowane i opracowane elementy 

graficzne infografik oraz  logotypy, po przeprowadzonych warsztatach. 

c) Termin przekazania materiału merytorycznego do Wykonawcy: bezpośrednio po 

podpisaniu umowy. 

 

2.3 W ramach komputerowego składu, łamania tekstu oraz przygotowania przewodnika do 

druku Wykonawca: 

a) Wykona redakcję techniczną zgodną ze wskazówkami Zamawiającego. 

b) Wykona skład, łamanie i opracowanie komputerowe przewodnika, w tym skład i 

łamanie tekstu gładkiego i tekstu z utrudnieniami (zdjęcia, znaki graficzne, logotypy, 

itp.). 

c) W terminie do 21 dni kalendarzowych przed terminem realizacji Umowy przekaże 

Zamawiającemu opracowany projekt graficzny przewodnika, który w ciągu 5 dni 

kalendarzowych zgłosi uwagi dotyczące składu, łamania i graficznego opracowania 

publikacji. 

d) Poprawi usterki powstałe na etapie składu, łamania oraz przygotowania publikacji do 

druku w ciągu 2 dni kalendarzowych od otrzymania uwag od Zamawiającego. 

e) Dostarczy Zamawiającemu projekt ulotki do ostatecznej akceptacji 

f) Wykonawca uwzględni i wprowadzi wszystkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego 

(również korekty po składzie). 

g) Przygotuje zapis ostatecznej wersji przewodnika (zatwierdzonej do druku) w 

formatach: PDF  (według ustaleń). 

h) Wykona archiwizację wszystkich materiałów i publikacji przygotowanych do druku 

na płycie CD/DVD i przekaże je Zamawiającemu. Archiwum będzie zawierało: 

 dokument główny w pliku zamkniętym PDF, 

 dokument główny, gdzie każda strona i zdjęcie w oddzielnym pliku JPG, 

 dokument główny w pliku zapisanym w formacie otwartym umożliwiającym 

wszelkiego rodzaju dokonywania zmian przez Zamawiającego.   

 

II. Termin wykonania zamówienia i płatności. 

 

1. Zamówienie będzie przesłane pocztą elektroniczną na podany adres e-mail Wykonawcy. 
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2. Przez datę złożenia zamówienia rozumie się datę wysłania wiadomości e-mail do 

Wykonawcy. 

3. Termin realizacji zamówionej usługi to 30 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 

4. W ramach druku i dostarczenia Wykonawca: 

a) Będzie odpowiedzialny za wydruk 10 000 sztuk przewodników informacyjno-

edukacyjnych, zgodnie z parametrami określonymi w punkcie 1 oraz zgodnie z 

terminami określonymi  w Umowie.  

b) Dostarczy egzemplarze przewodnika opakowane w folię/papier/karton w ilości                  

10 000 sztuk w stanie nienaruszonym do siedziby Zamawiającego: ul. Kasprzaka 17, 

pawilon 5. Na każdej przesyłce zostanie umieszczona informacja dotycząca 

Zamawiającego, tytułu i liczby egzemplarzy. 

c) Będzie ponosić pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego zamówienia – 

przypadku stwierdzenia błędów w całym nakładzie i/lub w pojedynczych 

egzemplarzach (np. wydruk niezgodny z zaakceptowanym projektem, krzywe 

przycięte ulotki, uszkodzenia w czasie transportu) – Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia poprawionych egzemplarzy zamówienia. 

Uwaga! - Dostarczone egzemplarze próbne nie podlegają zwrotowi.  
5. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi protokół zdawczo – 

odbiorczy, który podpisany przez Zamawiającego będzie potwierdzał należyte wykonanie 

usługi. W przypadku uwag dotyczących sposobu realizacji wykonanych usług, zostaną 

one wpisane do protokołu zdawczo – odbiorczego, oraz zostanie ustalony termin do 

którego ma zostać zrealizowana powyższa usługa bez uwag. 

6. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag przez uprawnionego 

przedstawiciela Zamawiającego upoważni Wykonawcę do wystawienia faktury za 

zrealizowaną usługę. 

7. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego w całości, autorskie 

prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia. 

8. Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

 

III.   Minimalne wymagania dla Wykonawcy, których spełnienie jest niezbędne dla 

wyboru oferty. 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

IV.  Sposób przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.Ofertę należy przygotować wg załączonego wzoru oferty (załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego). 

3. Termin składania ofert do 02.07.2019 do godz.12:00 
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4. Miejsce składania ofert - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: 

IArdasinska@wolski.med.pl lub osobiście w Szpitalu Wolskim, ul. Kasprzaka 17, Kancelaria 

Główna – pawilon  nr 2. 

mailto:IArdasinska@wolski.med.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

  

  

 

O F E R T A 
 

na: 

 

„Realizacja i druk przewodnika dla osób z doświadczeniem kryzysu społecznego”  

 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................... 

                            ................................................................................................................................. 

Siedziba Wykonawcy ......................................................................................................................... 

NIP ..........................................................................         REGON .................................................... 

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ..……………………………………………….. lub 

nazwa Wykonawcy, pod którą jest wpisany do CEiDG …………………………………(jeśli dotyczy) 

tel. .................................................................................. fax ............................................................... 

e-mail ................................................... www ......................................................... (jeżeli posiada) 

województwo ................................................... powiat ....................................................................... 

osoba do kontaktu …………………………………………………………………………. 

 

 

1. Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz 

Zamawiającego wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę netto/brutto: 

 

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

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższym zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. 

 

3. Oświadczamy, że przestrzegamy procedur ochrony danych osobowych określonych w 

obowiązujących przepisach. 

 

4. W przypadku  wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej strony 

będzie: 

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

 

5. Klauzula przetwarzania danych osobowych. 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 

17, 01-211 Warszawa;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl;  

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

mailto:kancelaria@wolski.med.pl
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której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w 

związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych);  

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:  

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia 

wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny lub do czasu, w którym 

Administrator danych zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z 

realizacją niniejszej umowy;  

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;  

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej;  

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 

 

 

 

..................................... dnia ………..         …..……………………… 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 


