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Zapytanie ofertowe dotyczące 

wykonania tablicy informacyjnej dla projektu pn. : „Wzmocnienie potencjału sieci usług 
medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę 

budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  
oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” 
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I. Zamawiaj ący  

Powiat Łowicki 

99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,  

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wg dokumentu pn. „Zasady promocji 

projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013” tablicy informacyjnej dla projektu  

pn.: „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części 

województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie 

V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu  

pn. „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części 

województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę medyczną” 

Na realizację Projektu Powiat Łowicki uzyskał dofinansowanie w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, 

Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia. 

Wymiary tablicy nie mogą być mniejsze niż 2 m na 1,5 m. 

Na tablicy należy umieścić informacje: 

- Nazwa inwestycji: nr projektu: WND-RPLD.05.01.00-00-091/09,  

tytuł:  „Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części 

województwa łódzkiego poprzez przebudowę budynku Szpitala  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz doposażenie go w sprzęt i aparaturę 

medyczną” 
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- Całkowita wartość projektu: 15 290 914 PLN 

- Kwota dofinansowania z EFRR: 10 944 370 PLN 

- Nazwa beneficjenta: Powiat Łowicki 

 

oraz: 

- logotyp Unii Europejskiej z dopiskiem „Unia Europejska” i „Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego”, spełniający normy graficzne określone w punkcie 4.1 

dokumentu pn. „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”; 

- logotyp Programu Regionalnego, spełniający normy graficzne określone w punkcie 

4.2 dokumentu pn. „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”; 

- logotyp Województwa Łódzkiego, spełniający normy graficzne określone w punkcie 

4.3 dokumentu pn. „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”; 

- opis następującej treści: „ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa”; 

- hasło określone przez instytucję zarządzającą RPO WŁ „Fundusze Europejskie  

dla rozwoju regionu łódzkiego”. 

Tablica w kolorze, typu pleksi, mocowana do ściany zewnętrznej budynku lub 

rusztowania. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

V. Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu. 

 

VI. Wykaz dokumentów 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Marek Kłak -  tel. (046) 830 00 94,  faks (46) 837 56 78. 

e-mail: marekk@powiatlowicki.pl 

 
VIII. Opis sposobu oceny ofert 

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium 

określone w rozdziale XI. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu  

przy ul. Stanisławskiego 30, 99 - 400 Łowicz w kopertach z następującym 

oznaczeniem: wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn: „Wzmocnienie 

potencjału sieci usług medycznych północno-wschodni ej części województwa 

łódzkiego poprzez przebudow ę budynku Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Łowiczu oraz doposa żenie go w sprz ęt i aparatur ę medyczn ą”  

oraz "Nie otwiera ć przed 18.11.2010 r.  godz. 16.05 .”   

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa 18.11.2010 r.  o godz. 15.00. 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 16.05  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisławskiego 30a, 99-400 Łowicz (nowy 

budynek starostwa). 

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł). 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.  

3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna 

obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, 

niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 
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z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, 

wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się dokładną analizę dokumentacji.  

5. Wykonawca sporządzi ofertę w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty 

(bądź w takiej samej formie) stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 

ofertowego.  

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie si ę kierowa ć przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 

najniższej ceny. 

 

XII. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia  

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.powiat.lowicz.pl  . 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, 

którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy 
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czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert. 

2. Zamawiający oraz potencjalny Wykonawca związani są treścią zapytania 

ofertowego. Zamówienie kończy się zawarciem umowy o udzielenie zamówienia 

albo zamknięciem postępowania bez zawarcia umowy.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne 

jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty. 

4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 

4.1. nie została złożona żadna oferta, 

4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym 

przez Zamawiającego,  

4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

4.4. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których 

nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie 

powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy. 

4.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian 

zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony 

pisemnego aneksu. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2.  „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. 

3. Wzór umowy. 

 

 

 


