Znak sprawy: WPOG-V.261.100.2017
AKCPEPTUJĘ

Łódź, dn. 22 czerwca 2017 r.

Dyrektor ŁOW NFZ
Artur Olsiński

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.)*, Łódzki Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na:
„WYKONANIE I DOSTAWĘ INFORMATORÓW
P.T. GDZIE SIĘ LECZYĆ BEZPŁATNIE 2017-2021”

1. Zamawiający:
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 42 275 48 53
fax. 42 275 48 50
e-mail: przetargi@nfz-lodz.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
informatorów p.t. „Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”, wg poniżej specyfikacji Informator „Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”
 format 240 x 164 mm (po obcięciu),
 liczba stron 108 łącznie z okładką format 240 x 164 mm,
 ilość kolorów okładka: 4,
 ilość kolorów środek: 4,
 papier offsetowy 80 g/m2,
 oprawa zeszytowa,
 wykonanie składu komputerowego (tabele w excelu + tekst w formacie word),
 wykonanie formatowania tekstu i tabel,
 wykonanie korekty wewnętrznej i wykonanie podwójnej korekty autorskiej.
2.2. Uwaga:
Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę
w wysokości 61 500,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).
2.3. We wskazanej cenie Wykonawca winien uwzględnić wszystkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym koszty całościowe składu, papieru, druku informatorów i pakowania po 50 sztuk.
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2.4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego nastąpi transportem własnym Wykonawcy
i na jego koszt z uwzględnieniem kosztów rozładunku.
3. Termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy:
3.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy materiałów
w wersji elektronicznej.
3.2. Uwaga:
Zamawiający zastrzega, że przekazanie kompletu materiałów uzależnione jest od wyniku prowadzonych
przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ postępowań konkursowych. Maksymalny termin zakończenia
postępowań konkursowych przewidywany jest na koniec października br. Zamawiający zobowiązuje się
przekazać ww. materiały niezwłocznie po zakończeniu postępowań konkursowych i zawarciu umów
o świadczenie opieki zdrowotnej.
3.3. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego.
4. Sposób złożenia oferty:
4.1. Ofertę należy dostarczyć pocztą elektroniczną – skan podpisanego formularza oferty, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać na adres mailowy:
przetargi@nfz-lodz.pl w terminie do 28.06.2017 r. W tytule wiadomości prosimy podać dopisek: „Oferta
na wykonanie i dostawę informatorów „Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”.
4.2. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
4.3. Zamawiający wymaga złożenia jednej oferty na cały zakres zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert jakim jest oferowana
przez Wykonawcę ilość egzemplarzy informatorów w ramach posiadanych przez ŁOW NFZ środków na
realizację przedmiotowego zamówienia w wysokości 61 500,00 zł brutto.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie i dostawę największej liczby
egzemplarzy informatorów, spełniających określone w pkt 2.1. niniejszego zapytania wymagania.
6. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Istotne postanowienia umowy:
Zamawiający zawrze umowę w oparciu o istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.
8. Informacja o formalnościach:
8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany warunków zamówienia lub ich odwołania.
8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej oferty, w tym wypadku stronom
prowadzonego postępowania nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
Zamawiającego.
8.4. Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować do p. Anny Leder lub Magdaleny
Góralczyk, tel. 42 275 40 10,pytania dotyczące procedury należy kierować do p. Marty Marciniak, tel.
42 275 48 53.
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Załączniki:
1. formularz ofertowy – zał. 1;
2. projekt umowy – zał. 2.

*(do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., tj. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
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