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„ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO – LEPSZE JUTRO 
– program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim” 

Tarnów, dnia 22.08.2016r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 9 
na przygotowanie i publikację ogłoszeń w prasie w ramach 

projektu PL 286/07/13 
 

pn.„ŚWIADOMA MAMA – ZDROWE DZIECKO – LEPSZE JUTRO 
– program zwiększenia liczby urodzeń w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim” 

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

 
1. Zamawiający 

Specjalistyczny Szpital im. E Szczeklika w Tarnowie 
ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637 
NIP 873 271 40 39 
REGON 000313408 

 

2. Tryb i wartość udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone jest według zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz 
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-
2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i publikacja ogłoszeń w lokalnej prasie lub lokalnym 
dodatku prasy regionalnej, której zasięg obejmuje min.: Miasto Tarnów oraz powiat tarnowski. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Zamówienie obejmuje: publikację maksymalnie 2 rodzajów kolorowych ogłoszeń. 
2) Ilość publikacji ogłoszeń: 14.   
3) Wymiary ogłoszenia: nie mniejsze niż 7cm x 12cm, ramka. 
4) Lokalizacja ogłoszenia: strony redakcyjne.  
5) Okres publikacji ogłoszeń: w okresie 31.10.2016 r. 
6) Projekty ogłoszeń dostarczone zostaną przez Zamawiającego. 
7) Publikacja ogłoszeń następować będzie wg zapotrzebowania Zamawiającego. W zapotrzebowaniu 

Zamawiający określi rodzaje oraz ilości publikowanych ogłoszeń.  
8) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bezpłatny egzemplarz tytułu prasowego z dnia, w którym 

zamieszczona będzie ogłoszenie. 
 

4. Termin realizacji zamówienia 
Zamówienie realizowanie będzie w okresie w okresie do 31.10.2016 r. 

 
5. Warunki płatności 

Jedna płatność po zrealizowaniu usługi. 
 

6. Miejsce oraz termin składania ofert 
Oferty należy składać w terminie do dnia 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) e-mailem w postaci skanów 
podpisanych dokumentów na adres: askalny@interia.pl. 
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7. Opis sposobu przygotowania ofert 

a) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik 1 do zapytania 
ofertowego, 

b) Oferta musi obejmować całość zamówienia, 
 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena – 100%. 
 

9. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 
Informacji dotyczących niniejszego zapytania udziela od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 
15.00 Pani Agnieszka Skalny, tel. 605 057 035, e-mail: askalny@interia.pl 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz załączników  
Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
 


