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Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla mieszkańców województwa 
opolskiego w kierunku wykrycia nowotworów jelita grubego w celu podtrzymania ich 
aktywności zawodowej   
  

  

 

 

                                                                             Zapytanie ofertowe  

 w ramach akcji informacyjno - edukacyjnej  dla pacjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

Znak sprawy EMC/OZ/ACZ/4291  /2017                                                                                      Ozimek 10-10-2017r. 

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość 

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). 

 

Zamawiający: 
EMC Instytut Medyczny SA  ul. Pilczycka 144-148; 54-144 Wrocław  
 NIP: 8942814132; REGON: 933040945;  

 
 
Nazwa projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej VII – Konkurencyjny rynek pracy  

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej RPO WO na lata  2014-2020: 
 
„Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla mieszkańców województwa opolskiego w kierunku 
wykrycia nowotworów jelita grubego w celu podtrzymania ich aktywności zawodowej „  
 
   Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 
   Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie oraz   zamieszczenie  ogłoszenia  formatu C4 o charakterze 
informacyjno – edukacyjnym dotyczących realizowanej projektu Poprawa dostępności do badań 
diagnostycznych dla mieszkańców województwa opolskiego w kierunku wykrycia nowotworów jelita 
grubego w celu podtrzymania ich aktywności zawodowej „  
 
    Zakres zamówienia obejmuje:  

  
- uzgodnienie treści i zawartości ogłoszenia  z Zamawiającym, (treść i zdjęcia w załączeniu) 
- zaprojektowanie wzoru ogłoszenia w konsultacji z Zamawiającym, 

    - przygotowanie ogłoszenia  do druku,  
    - ogłoszenie ma uwzględniać jak największy zasięg na terenie województwa opolskiego  

 
 Sposób oceny ofert: 
C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert : cenę łączną oferty badanej  x 45ptk 

Z ( stały blok tematyczny ” zdrowie” z treściami redakcyjnymi, ) x 55ptk 

 



 Termin  realizacji zamówienia 

• Termin realizacji zamówienia: do dnia 03-11-2017r. 
    Miejsce, sposób i termin składania ofert. 

• Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w 
poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w  Szpitalu św. Rocha w Ozimku pok 401 IV 
piętro lub drogą elektroniczną  na adres: anna.czapkowska@emc-sa.pl, w terminie do dnia 13-10-2017 r. 
do godz. 13.30.  

   z dopiskiem:  
„Oferta na  ogłoszenie  informacyjno – edukacyjne  –  7.4” 

 
Opis warunków udziału w postępowaniu: 
 
O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który: 
-  posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 
-  posiada doświadczenie w zakresie realizacji instrumentów informacyjno- edukacyjnych dla projektów 

współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych. 
 
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji 

oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy 

oferenta. 

Osoba do kontaktu  

Szpital św. Rocha w Ozimku 

Anna Czapkowska   anna.czapkowska@emc-sa.pl tel 727 600 480 
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