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Zapytanie ofertowe
I.

Zamawiający:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Al. Witosa 26, 45 – 401 Opole.

II.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie akcydensów z wykorzystaniem
obowiązującego logo i misji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

III.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji usługi:
W przedmiocie zamówienia: zaprojektowanie akcydensów z wykorzystaniem
obowiązującego logo i misji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu:
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wizytówek,
teczek firmowych format A4 (miękkie i twarde),
papieru firmowego ogólnego format A4,
papieru firmowego dla oddziałów A4,
identyfikatorów/kart pracowniczych o wymiarach 85,6 x 54 mm,
tabliczek identyfikacyjnych dla gabinetów medycznych i pokoi biurowych,
zaproszeń - 2 wersje,
listów gratulacyjnych i podziękowań,
szablonu prezentacji PowerPoint,
szablonu firmowych stopek mailowych,
roll - up,
banneru o wym. 200cm/300 cm,
ścianki reklamowej łukowej o wym. 220 cm/200 cm
ogłoszenia o pracę,
dyplomu dla pracownika „Nagroda dyrektora USK w Opolu”
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa wg załączonego wzoru.

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie ustalony pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą po podpisaniu umowy.

IV. Składanie ofert:
1. Oferty należy złożyć do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 15.00 drogą poczty
elektronicznej na adres: aniesmakpuc@wcm.opole.pl
2. Oferty powinny być składane wg załączonego Formularza ofertowego.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia oferty
w imieniu Oferenta wraz z odpisem stosownego rejestru.
5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację 3 zadań z zakresu:
opracowania systemu identyfikacji wizualnej lub zaprojektowania akcydensów - w 3
ostatnich latach.
6. Osobą upoważnioną do udzielania w imieniu Zamawiającego informacji w przedmiocie
niniejszego zamówienia jest Pani Anna Niesmak- Puć, tel. (77) 45 20 740.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

V. Wybór oferty:
1. Kryterium wyboru oferty jest cena za realizację usługi wymienionej w przedmiocie
zamówienia .
2. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza dla Zamawiającego spełniająca wymogi,
dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji usługi.

