ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4/2018/POWER dotyczące
zamówienia materiałów szkoleniowych.
Przygotowania do druku oraz druku materiałów dydaktycznych dla uczestników szkoleń w ramach
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego „Nowe Kompetencje zawodowe dla Fizjoterapeutów”, Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4
Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, rekomendowanego do dofinansowania
przez Ministerstwo Zdrowia – Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 – dla Priorytetu V
POWER, w ramach konkursu nr POWER.05.04.00-IP.05-00-004/16 „Doskonalenie zawodowe
pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia”.

Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.
„Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów”, nr projektu: POWR.05.04.00-00-0114/16

Zamawiający, dane kontaktowe
Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio Sylwia Paszkiewicz-Zielińska NIP: 7742811996
REGON: 140298459
ul. Stanisława Herbsta 4 02-784 Warszawa
Telefon: +48 22 215 02 99 www.fizjoterapia-warszawa.pl

Dane osoby do kontaktu z Wykonawcami
Mariusz Zieliński tel. 698 982 981
E-mail: kursy.unijne@gmail.com

Przedmiot szacowania
Rodzaj zamówienia – USŁUGI
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szkoleniowych, przygotowanie do druku oraz druk materiałów
dydaktycznych dla uczestników kursów dla fizjoterapeutów.

Wspólny Słownik CPV
79823000-9 (Usługi drukowania i dostawy)

Czas trwania zamówienia / termin wykonania
Zadania w projekcie realizowane są w terminie od kwietnia 2018r. do sierpnia 2019r.
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia będzie na bieżąco i każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą na
podstawie harmonogramu realizacji szkoleń.

Miejsce realizacji zamówienia
Warszawa

Data publikacji: 12.04.2018

Oferty należy składać do dnia 19.04.2018 roku

Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest na potrzeby rozeznania rynku, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych

SPECYFIKACJA
Przedmiotem wyceny jest dostawa materiałów szkoleniowych oraz wydruk materiałów dydaktycznych dla uczestników w
ramach projektu „Nowe Kompetencje Zawodowe dla Fizjoterapeutów” nr POWR.05.04.00-00- 0114/16-00. Zamawiający
planuje realizację szkoleń dla 736 uczestników.

Przedmiot zamówienia
Zamówienia stanowi zakup planowanych 736 kompletów materiałów szkoleniowych w postaci: teczki, notesu i długopisu
oraz wydruk skryptu szkoleniowego.
W skład pojedynczego kompletu wchodzi:
1.Teczka skrzydłowa z zamknięciem formatu A4, szerokość grzbietu ok. 40 mm, wykonana z twardej tektury,
przygotowana do nadruku lub naklejenia projektu graficznego logotypów wraz z informacją dotyczącą
realizowanego projektu.
2.Notes klejony z okładką formatu A4 (210 mm x 297 mm), ilość kartek 50 szt., druk jednostronny kratka,
klejenie po krótkim boku, przygotowany do nadruku projektu graficznego logotypów.
3.Długopis metalowy - aluminium, wymiary ok. 135 mm x 10 mm, przygotowany pod nadruk lub grawer
laserowy projektu graficznego.
4.Kserokopie skryptów szkoleniowych – 736 szt. W skład pojedynczego skryptu wchodzi: kserokopia w kolorze
około 60-70 stron A4, gramatura min. 80g druk jednostronny lub dwustronny, łączenie po długim grzbiecie,
materiał bazowy do powielenia w wersji papierowej lub elektronicznej dostarczany przez zamawiającego.
Okładka przygotowana do nadruku projektu graficznego logotypów wraz z informacją dotyczącą realizowanego
projektu.

Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane dla każdej odrębnie utworzonej grupy lub wielokrotność (średnio 16 osób/grupa).
Dokładny harmonogram dostawy będzie uzgadniany z Zamawiającym.
Nadruk lub naklejenia projektu graficznego logotypów wraz z informacją dotyczącą realizowanego projektu będzie
stanowiło oddzielne zamówienie.
Prosimy o przedstawienie Państwa ofert sporządzonych na wzorze załącznika nr 1, drogą mailową na
adres: kursy.unijne@gmail.com
osobiście lub pocztą tradycyjną na adres biura projektu: Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe Kinezio
Ul. Herbsta 4, 02-784 Warszawa

