
 
 
 
 

Warszawa, dnia 17.11.2016 r. 
 
 
 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
Instytut Kardiologii w Warszawie 

zaprasza do składania ofert 
na wykonanie tablicy informacyjnej oraz naklejek dla projektu pn: 

„Rozwój systemu e-usług w  Instytucie  Kardiologii w Warszawie.” 
 
 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 
2020, w ramach projektu "Rozwój systemu e-usług w Instytucie Kardiologii w Warszawie". 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej z nadrukiem kolorowym 
oraz naklejek, zgodnie z zasadami dotyczącymi promocji i oznakowania projektów realizowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, dostępnymi na stronie: 
 
https://www.funduszedlamazowsza.eu/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/ 
 
 
I. Szczegółowy zakres zamówienia: 
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż  Tablicy informacyjnej z dibondu z kolorowym nadrukiem o 
wymiarach: 120 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość) przy ul. Alpejskiej 42. Tablica ta ma być 
zamontowana na ogrodzeniu (wytrzymałość 5 lat). 
oraz  
Naklejek o wymiarach 10 x 5 cm. w ilości 500 szt. 
Naklejki drukowane i wycinane z folii np. (monomerycznej Oracal) itp. + pokrycie wydruków laminatem 
Naklejki rycowane, oddawane w arkuszach lub pocięte na pojedyncze użytki, 
Uwagi: naklejki powinny być wykonane z trwałego materiału odporne na szpitalne środki 
dezynfekujące. 
 
 
II. Termin realizacji: 
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 20.12.2016r. 
 
 
 
 



 
III. Wykaz wymaganych dokumentów, które muszą być dołączone do oferty: 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta przez osobę występującą w jego imieniu 
(podpisującą ofertę), jeżeli nie wynika ono z dokumentu w pkt. 2 (oryginał lub kopia 
poświadczona notarialnie). 

2. W zależności od statusu oferenta: 
       – odpis z właściwego rejestru, 

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  
 
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

IV. Termin realizacji: 
Ofertę należy złożyć lub przesłać do Instytutu Kardiologii, 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42, sekretariat 
Działu Administracyjno-Gospodarczego, najpóźniej do 25.11.2016r. 
 
V. Wymagania dotyczące ceny: 
Cena zaoferowana za wykonane usługi jest ceną ryczałtowaną i nie podlega zmianie w trakcie trwania 
umowy. 
 
VI. Termin płatności: 
Termin płatności faktury wynosi 60 dni od daty otrzymania przez Instytut prawidłowo wystawionej 
faktury. Podstawą do przyjęcia pracy będzie protokół wykonania prac. 
 
 
VII. Termin związania ofertą: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
VIII. Sposób porozumiewania się i osoba upoważniona do kontaktów: 
Oferent może zwrócić się do zamawiającego o udzielenie dodatkowych informacji telefonicznie lub 
drogą elektroniczną.  
Daniel Podgórski 
Tel.: 22 343 43 84, 22 343 41 22, e-mail: d.podgorski@ikard.pl 
 
 
 
 


