Pruszków, dnia 9. lipca 2013 r.

ADRESAT:
...........................................................
………………………………………...

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dwóch tablic pamiątkowych
wraz z montażem w siedzibie Szpitala (na elewacji) według załączonego formularza.
Tablica powinna mieć wymiary: 2 m (szerokość) x 1,5 m (wysokość) i być wykonana z zastosowaniem
materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne (np. PCV), według następujących wytycznych:
 nagłówek tablicy:
Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie
logotypu RPO WM. W tej części powinno pojawić się także hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.
 środek tablicy:
W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na
samym dole należy umieścić okres realizacji inwestycji oraz nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien
zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.
 stopka tablicy:
Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację
o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”
WZÓR TABLICY PAMIĄTKOWEJ:

dla rozwoju Mazowsza
Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
05-800 Pruszków, ul. Warsztatowa 1 NIP: 534-20-17-762 Regon: 010648673
Tel. (22) 770-94-99 Faks: (22) 770-94-80
email: sekretariat@szpk.pl
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dla rozwoju Mazowsza

Urząd Marszałkowski
Województwa
„Termomodernizacja
Szpitala
KolejowegoMazowieckiego
w Pruszkowie metodą na zwiększenie
efektywności jego funkcjonowania"

Poziom dofinansowania z EFRR: 70%
Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.01.2010 r. – 31.08.2013 r.
Beneficjent: SZPITAL KOLEJOWY IM. DR MED. WŁODZIMIERZA ROEFLERA W PRUSZKOWIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Termin wykonania: 7 dni od daty zlecenia;
Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV.
PROSZĘ O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA OFERTOWEGO DO DNIA 16 LIPCA
2013 r.:
- w wersji papierowej do Szpitala Kolejowego im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie
SPZOZ, ul. Warsztatowa 1, pokój ....., piętro parter, dział zaopatrzenia;
- faxem - tel.: 22 770 93 09;
- e-mailem - skan wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego formularza ofertowego proszę
przesłać na adres: zaopatrzenie@szpk.pl

W załączeniu – wzór formularza ofertowego.

dla rozwoju Mazowsza
Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
05-800 Pruszków, ul. Warsztatowa 1 NIP: 534-20-17-762 Regon: 010648673
Tel. (22) 770-94-99 Faks: (22) 770-94-80
email: sekretariat@szpk.pl
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……………………………..dnia …………………………..

FORMULARZ OFERTOWY
Wykonanie dwóch tablic pamiątkowych wraz z montażem w siedzibie Szpitala (na elewacji) w
Pruszkowie, przy ulicy Warsztatowej 1 oferujemy za cenę jednostkową ……………………… zł
netto, …………………………… zł brutto, łącznie za wykonanie 2 sztuk tablic: …………………….. zł
netto, ……………………… zł brutto.
Oferowane tablice będą miały wymiary: 2 m (szerokość) x 1,5 m (wysokość) i będą wykonane z
zastosowaniem materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, według wymogów Zamawiającego
zawartych w zapytaniu ofertowym.
Termin realizacji: 7 dni od daty zlecenia.
Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV na podstawie podpisanego
przez obydwie strony protokołu odbioru.

………………………………..
Podpis osoby upoważnionej w imieniu oferenta

Pieczęć firmowa oferenta

dla rozwoju Mazowsza
Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie SPZOZ
05-800 Pruszków, ul. Warsztatowa 1 NIP: 534-20-17-762 Regon: 010648673
Tel. (22) 770-94-99 Faks: (22) 770-94-80
email: sekretariat@szpk.pl
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