
 

 

 

 

 

Zapytanie  nr ZP-125/2019 w ramach projektu  

„UPRIGHT- Powszechny profilaktyczny program globalnej interwencji na rzecz odporności, 

wdrażany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród nastolatków” 

realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2019r. 

Data upublicznienia zapytania  

 

 

 

 

 



SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  

ul. Warszawska 2 

52-114 Wrocław 

NIP 899-22-27-939 

 

Osoba do kontaktu: Antoni Zwiefka 

E-mail: antoni.zwiefka@gmail.com 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku. 

 

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Dostosowanie materiałów Projektu UPRIGHT (UE) do jego prezentacji w j.polskim, w formie 

podręcznika pn. „WELL-BEING FOR ALL” . 

 

Tytuł projektu: „UPRIGHT- Powszechny profilaktyczny program globalnej interwencji na 

rzecz odporności, wdrażany w celu poprawy i promocji zdrowia psychicznego wśród 

nastolatków” 

 

 



II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  

1.      Opracowanie wersji graficznej polskich dokumentów i podręczników projektu UPRIGHT 

według dostarczonego wzoru i tłumaczenia (niespłaszczony plik PDF – możliwość 

wykorzystania plików InDesign lub grafiki z PDF)  - dla ok. 50 stron. 

 2.      Wydruk w pełnym kolorze podręczników maksymalnie 20 egzemplarzy.  

        

Inne postanowienia: 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 

II.2.3 Warunki 

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 
3. Termin związania ofertą: 60 dni. 
 

II.3. Miejsce i termin składania ofert:  

1. Termin składania ofert: 
do 29.08.2019r. do godz. 12.00 

2. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy 
wysyłać na adres e-mail osoby wskazanej do kontaktu  

 
3. Oferty należy złożyć w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania 

przez Zamawiającego, przy czym termin 3 dni kalendarzowych biegnie od dnia 
następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem 
ostatniego dnia. 

 
4. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej: 

a. Cenę  wyrażoną w PLN 
b. opis przedmiotu zapytania ofertowego 
c. oferta w języku polskim 

 
5. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.  

 
6. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako 

nieważne. 
 

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego 

w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia ofert.  



2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe 
wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na 
obiektywną ocenę oferty.  

3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  

 
II.5. Kryteria oceny ofert:  

1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.  

2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według kryterium 
– Ceny jednostkowe oferty zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: 
1. cena za stronę  
2. cena za stronę w pełnym kolorze. 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 

III.1. Inne istotne postanowienia 

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego 

zmienione lub odwołane.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania 

przyczyn. 

 

III.2. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Termin dostawy: w ciągu 30 dni od podpisania umowy 

Miejsce dostawy: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, 
52-114 Wrocław 

 

 

 

 


