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Olsztyn, dnia 12.04.2016 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 

 W związku z realizacją przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu pn. 

„Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość 

kształcenia na kierunkach medycznych, zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi dot. 

zaprojektowania, wykonania i dostarczenia 3 sztuk roll-up'u służącego promocji projektu.  

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania 

ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyny. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Biuro ds. Projektów Europejskich 

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn 

Tel. 89 524 52 62, Fax. 89 524 52 60 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania, wykonania i dostarczenia 3 szt. roll-up'u, 

dotyczącego realizacji projektu „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM                    

w Olsztynie”, służącego promocji projektu.  

 

Roll-up musi zostać wykonany zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 

polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji„(wersja aktualna na dzień 11.04.2016r.) 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_benefi

cjenta_info_promo.pdf  

 

III. SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1) liczba roll-up – 3 szt.; 

2) tło - projekt opracowany przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym uwzględniający 

cel projektu, którym jest „Poprawa jakości nauczania na kierunku lekarskim i pielęgniarstwo 

Wydziału Nauk Medycznych UWM poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, 

którego głównym elementem jest stworzenie Centrum Symulacji Medycznych w okresie 

01.01.2016-30.06.2023” - projekt należy dostarczyć w wersji edytowalnej; 

3) wymiary: szerokość 100 cm, wysokość 200 cm; 

4) solidna, trwała, składana aluminiowa konstrukcja z mechanizmem rolującym (anodowany na 

kolor stalowy), srebrna; 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6301/9_07_2015_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo.pdf
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5) szeroka podstawa gwarantująca stabilność, kaseta z aluminium, bez nóg stanowiących 

podstawę stojaka; 

6) składany z 3 części teleskopowy maszt aluminiowy; 

7) górna listwa mocująca; 

8) aluminiowa listwa zatrzaskowa; 

9) wzmocniona torba transportowa; 

10)  wysokiej jakości wydruk rozdzielczości 720-1440 dpi jednostronny w pełnym kolorze, na 

tkaninie banerowej powlekanej, blockout; 

11)  możliwość szybkiej i łatwej wymiany samego wydruku; 

12)  mechanizm z regulacją naprężenia sprężyny napinającej; 

13)  okres gwarancji – 24 miesiące 

 

Zamawiający zastrzega sobie: 

1) możliwość zmiany elementów projektu na etapie jego tworzenia, 

2) prawo do swobodnego kopiowania projektu i udostępniania go w celach realizacji i 

promocji Projektu, 

3) przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, 

4) ostateczny projekt musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  Cena -  100% 

 

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny brutto obejmującej kwotę 

podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie zawierała najniższą 

cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem.  

 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 29.04.2016r. 

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Oferta do dnia 19.04.2016r., do godziny 15.00 powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres: bpe@uwm.edu.pl  

 

W temacie maila należy wpisać: Zapytanie ofertowe – roll-up 

 

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych 

ofert. 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Oferenta tylko jednej oferty i wyłącznie za 

wzorze stanowiącym zał. nr  1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

mailto:bpe@uwm.edu.pl
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Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 21.04.2016r. O wynikach postępowania 

Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną.   

 

Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: bpe@uwm.edu.pl  lub pod numer 

telefonu:  89 524 51 64 (Biuro ds. Projektów Europejskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). 
 
 
 
 

 

mailto:bpe@uwm.edu.pl

