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ZK/04/2020        Korfantów, 2020-06-08 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

Na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Upowszechnianie świadczenia 
e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na 
terenie Województwa Opolskiego”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
 
I. Zamawiający: 
 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
adres: 48-317 Korfantów,  ul. Wyzwolenia 11,     
telefon, fax.: 77 43 44 000, 77 43 44 004, 
adres e-mail: ocr@ocr.pl, 
witryna: http://www.bip.ocr.pl/, 
numer NIP: 753-15-67-625, REGON: 000654530. 
 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. prowadzi zapytanie ofertowe w myśl 
zawartego w dniu 11.06.2018r porozumienia, w imieniu: 

 Partner nr 1: SPZOZ w Głuchołazach z siedzibą w Głuchołazach (ul. M. C. Skłodowskiej 16, 
Głuchołazy 48-340), NIP 753-19-74-939, REGON 000317665  

 Partner nr 2: SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (ul. 24 Kwietnia 
5, 47-200 Kędzierzyn Koźle), NIP 749-17-90-304, REGON 000314661  

 Partner nr 3: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o., z siedzibą w Mosznej (ul. 
Zamkowa 1a, 47-370 Zielina), NIP 199-01-11-258, REGON 000293634  

 Partner nr 4: ZOZ w Białej z siedzibą w Białej (ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała), NIP 755-16-41-
023, REGON 530571749 

 Partner nr 5: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu z siedzibą w Brzegu (ul. Ofiar Katynia 25, 49-
300 Brzeg), NIP 747-18-48-696, REGON 160230351  

 

II. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 
a) jednostronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej o wymiarach 92,5 x 120 cm sztuk 6 

Zakres zamówienia obejmuje:  

 zaprojektowanie tablicy informacyjno-pamiątkowej  wg poniższych zaleceń – zgodnie z 
wytycznymi dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-
promocyjnych, 

 wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej z PCV 5 mm wraz z zabezpieczeniem przed 
działaniem czynników zewnętrznych UV - po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego, 

 dostawa zaprojektowanej tablicy, oraz urządzeń mocujących 

mailto:ocr@ocr.pl
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 tablice nr 2, 3, 4, 5 wiszące, montowane na zewnątrz budynku. 

 tablice nr 1, 6 wolnostojące na stelażu zamocowane do słupków okrągłych 
 

Zamawiana tablica powinna spełniać wymagania określone w dokumentach:  

 „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 
zakresie informacji i promocji” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-
spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-
2018-r/ ),  

 „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014-2020” (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-
funduszach/dokumenty/ksiega-identyfikacji-wizualnej-znaku-marki-fundusze-europejskie-i-
znakow-programow-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/ )  

 herb (logotyp) Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy czym w/w logotypy 
graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WO pod adresem: 
https://rpo.opolskie.pl/?p=30362  

 

Tablica nr 1 musi zawierać: 
1) nazwę Beneficjenta – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 
2) tytuł projektu - „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy 

jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” 
3) cel projektu: zwiększenie dostępność e-usług publicznych z wykorzystaniem 

nowoczesnych form komunikacji. 
4) znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa, 
5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 
Tablica nr 2 musi zawierać: 

1) nazwę Beneficjenta – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.; Partner 
projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Głuchołazach  

2) tytuł projektu - „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy 
jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” 

3) cel projektu: zwiększenie dostępność e-usług publicznych z wykorzystaniem 
nowoczesnych form komunikacji. 

4) znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa, 
5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 
Tablica nr 3 musi zawierać: 

1) nazwę Beneficjenta – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.; Partner 
projektu: Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej 

2) tytuł projektu - „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy 
jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” 

3) cel projektu: zwiększenie dostępność e-usług publicznych z wykorzystaniem 
nowoczesnych form komunikacji. 

4) znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa, 
5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 
Tablica nr 4 musi zawierać: 

1) nazwę Beneficjenta – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.; Partner 
projektu: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ksiega-identyfikacji-wizualnej-znaku-marki-fundusze-europejskie-i-znakow-programow-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ksiega-identyfikacji-wizualnej-znaku-marki-fundusze-europejskie-i-znakow-programow-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/ksiega-identyfikacji-wizualnej-znaku-marki-fundusze-europejskie-i-znakow-programow-polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://rpo.opolskie.pl/?p=30362
http://www.mapadotacji.gov.pl/
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2) tytuł projektu - „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy 
jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” 

3) cel projektu: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 

4) znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa, 
5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 

Tablica nr 5 musi zawierać: 
1) nazwę Beneficjenta – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.; Partner 

projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu 
2) tytuł projektu - „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy 

jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” 
3) cel projektu: zwiększenie dostępność e-usług publicznych z wykorzystaniem 

nowoczesnych form komunikacji. 
4) znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa, 
5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 

Tablica nr 6 musi zawierać: 
1) nazwę Beneficjenta – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.; Partner 

projektu: Zespół Szkół Medycznych w Brzegu 
2) tytuł projektu - „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy 

jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego” 
3) cel projektu: zwiększenie dostępność e-usług publicznych z wykorzystaniem 

nowoczesnych form komunikacji. 
4) znak FE, barwy RP, znak UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa, 
5) adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 

b) naklejki informacyjne 
Zakres zamówienia obejmuje: 

 zaprojektowanie naklejki o wymiarach 8 cm wysokość x 12 cm szerokość – zgodnie z 
wytycznymi dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-
promocyjnych, 

 wykonanie zaprojektowanej naklejki w ilości 410 sztuk. Naklejki musza być wykonane z 
materiałów samoprzylepnych oraz odpornego na warunki atmosferyczne i uszkodzenia 
mechaniczne, umożliwiających ich trwale przyklejenie na sprzęcie m.in. IT - po jej formalnej 
akceptacji przez Zamawiającego, 

 naklejka musi zawierać:  

 herb (logotyp) Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy czym w/w 
logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej RPO WO pod 
adresem: https://rpo.opolskie.pl/?p=30362  

 treść – Projekt pn. „Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci 
współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie 
Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
20014-2020 
Umowa o dofinansowanie RPOP.10.03.00-16-0022/17-00 
 

III. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
http://www.mapadotacji.gov.pl/
https://rpo.opolskie.pl/?p=30362


 

 

 

 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz środków Województwa Opolskiego w ramach dotacji celowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

4 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującymi kryteriami:  
1 kryterium:  cena  -  waga  100%      

 
Sposób oceny ofert: 
C (cena oferty) =  najniższa cena łączna spośród złożonych ofert : cenę łączną oferty badanej  x  100 
pkt. 
 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (dostawa, montaż, 
itp.) 
 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  
- miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z pkt. I  zapytania 
- termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od daty podpisania umowy 
- zaleca się, aby przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedstawiciel wykonawcy dokonał 

wizji lokalnej w miejscu realizacji zlecenia i dokonał dokładnych pomiarów. 
- przed wykonaniem zamówienia wykonawca przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania 

projekty wszystkich tablic i naklejek opisanych w pkt II zapytania.  
  

V. Miejsce, sposób i termin składania ofert. 
Oferty należy przesłać faxem na numer 77 43 44 004 lub drogą mailową na adres 
zamowieniapubliczne@ocr.pl w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00.  
 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
 
 
1. Ofertę cenową – wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania przy realizacji zamówienia wytycznych 

dla beneficjentów RPO WO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w 
odniesieniu do tablic informacyjnych – zawartych w dokumentach wymienionych i dostępnych na 
stronie internetowej RPO WO pod adresem www.rpo.opolskie.pl – wg załącznika nr 3 do 
zapytania ofertowego. 

 
Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność                     
z oryginałem  przez osobę upoważnioną.  
 
VI. Rozstrzygniecie postępowania  
 

1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 15.00. O 
wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub faxową 
najpóźniej w dniu 16 czerwca 2020. do godz. 13.00.  

2. Zamawiający dokona formalnej akceptacji zaprojektowanych materiałów informacyjnych w ciągu 
2 dni roboczych. 

 
VII. Sposób płatności 
Szczegółowy opis sposobu rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia został opisany w 
załączniku nr 3 – wzór umowy   
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