
 

 

 

Poznań, 10 lutego  2016 r. 

Zaproszenie 
Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

zaprasza wydawców czasopism dla rodziców dzieci przedszkolnych do składania ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie konkursu na podstawie 

art. 4 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

w projekcie: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana 

do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” 

współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi 

krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

 

A. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem konkursu, jest dystrybucja (w postaci wkładki do wydawanych czasopism) 20 tyś. 

Ulotek informacyjnych dla rodziców dzieci, opracowanych w ramach realizacji ogólnopolskiego 

projektu pt. „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do 

małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, którego celem jest poprawa stanu 

zdrowia jamy ustnej dzieci najmłodszych  poprzez działania edukacyjne. Honorowy patronat nad 

realizacją projektu sprawują: Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Naczelnej Izby 

Pielęgniarek i Położnych,  Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Pierre Fauchard 

Academy.  

 

Ulotka informacyjna dla rodziców: składana jak mapa, po złożeniu format 145x200 mm, papier: 

kreda mat 200 g, lakier ochronny. Wzór ulotki znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego 

zaproszenia  

Termin wykonania zlecenia: Dystrybucja powinna mieć miejsce w II kwartale 2016 r.  

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru ulotek od Zamawiającego na własny koszt. Dystrybucja 

ulotek powinna odbyć się w nie mniej niż 5 czasopismach, które spełniają poniższe kryteria: 

1. Profil: dla rodziców, przyszłych rodziców, opiekunów, wychowawców, także pielęgniarek i 

położnych 

2. Periodyczność: miesięcznik 

3. Zasięg: ogólnopolski 

4. Średni nakład: 2 tyś. 

5. Format: 213 x 272 

B. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 



 

 

 

Oferty powinny zostać przygotowane i złożone zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

2. Termin złożenia oferty: 24.02.2016r. 

3. Oferty prosimy przesłać na adres mailowy: biuroprojektusppw@ump.edu.pl 

4. Oferty nie podpisane oraz nie przygotowane w oparciu o przedstawiony wzór formularza 

ofertowego nie będą podlegały oceni 

C. Kryteria oceny ofert: 

Oceny złożonych ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem nr 13/2013, która oceni spełnienie 

warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz oceni złożone oferty zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania. 

Komisja zweryfikuje złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym. 

C1. Ocena formalna ofert: 

Ocena formalna będzie obejmowała weryfikację: 

1. terminowości złożenia oferty, 

2. podpisania oferty, 

3. zgodności oferty ze wzorem określonym przez Zamawiającego. 

Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 („spełnia” – „nie spełnia”). 

Oferty niepoprawne pod względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia 

C2. Ocena merytoryczna ofert: 

Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które zostaną uznane 

za poprawne pod względem formalnym. 

Ocenie podlegać będzie cena brutto każdej ze złożonych ofert zawarta w formularzu ofertowym, 

tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę spośród wszystkich ofert 

podlegających ocenie merytorycznej. Cena będzie stanowić jedyne kryterium oceny. 

Cena oferty brutto za dystrybucję 20 tys. ulotki -  100 % 

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zaproszony do podpisania 

umowy z Zamawiającym i do realizacji zamówienia 

D.  Zastrzeżenie: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z oferentem, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą bez podania przyczyny. 

E.  Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór ulotki informacyjnej dla rodziców dzieci 
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Załącznik nr 1    Formularz ofertowy 

 

Nazwa 
oferenta 

 

Adres, 
telefon, email 

 

 

Cena oferty 
brutto 

 

NIP  

 

 

          

       podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


