SPZOZ. U.

501 /17

Warszawa, dnia 02.08.2017r.

Ogłoszenie – projekt, wydruk oraz transport do siedziby SPZOZ
Warszawa - Ursynów kwartalnika „Zdrowie Ursynowa”.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów informuje, że poszukuje
Wykonawcy do realizacji projektu graficznego i wydruku kwartalnika „Zdrowie Ursynowa” oraz
transportu do siedziby SPZOZ Warszawa - Ursynów.
Specyfikacja:
- oferta na 8 wydań (raz na kwartał, począwszy od września 2017roku)
- Format A4, druk 4+4, środki kreda 130 g. mat, okładka kreda 200 g
- 16 stron środków plus 4 okładki, folia błysk na okładce 1+0
- oprawa szyta, perforacja okładki na IV stronie okładki o szerokości perfera 2 mm, kształt
prostokąta, nakład 4000 egz., bogata baza zdjęć.
- transport do siedziby zleceniodawcy w paczkach po 100 sztuk.
- w cenie dostęp do bogatej bazy zdjęć oraz wykonywania grafik autorskich
- siedziba grafika składającego kwartalnik w Warszawie lub gminach sąsiadujących z dzielnicą
Ursynów.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
- kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilość punktów 100,
2) Kryterium CENA. W cenę muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy,
jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny
wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
3) Kryterium CENA będzie obliczane według następującego wzoru:

cena zaoferowana najniższa x waga kryterium
cena badana

= uzyskana ilość punktów

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, to jest zaoferował najkorzystniejszy bilans ceny brutto (z podatkiem VAT) za realizację całości przedmiotu
zamówienia.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Dymińską w godz. 9 – 14, tel. 725 905 005.
Oferty należy składać w terminie do dnia 4.08.2017r., do godziny 15.00, w następujący sposób:
1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. 02-786 Warszawa, ul. Zamiany 13, pokój nr 1
sekretariat Dyrektora,
2. pocztą elektroniczną: biuro@zozursynow.pl

