
 
Toruń, 18.12.2017 r. 

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 

87-100 Toruń 

Zapytanie ofertowe 

1.Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci  

2 000 szt. apteczek medycznych wraz z ich oznakowaniem zgodnie z poniższą specyfikacją  

i dostarczeniem, na potrzeby promocji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

LP Nazwa Ilość  Charakterystyka Oznakowanie Zdjęcie 

1 

Apteczka 

medyczna 

typu 

COMFORT 

2 000 

szt. 

 Rozmiar opakowania: 215 x 130 x 55 mm 

 Skład apteczki: 

 1 szt. Opatrunek indywidualny G 

 2 szt. Opatrunek indywidualny M 

 1 szt. Opatrunek indywidualny K 

 1 kpl. Zestaw plastrów (14 szt.) 

 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm 

 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6 cm 

 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8 cm 

 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm 

 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm 

 3 szt. Kompres 10x10 cm (pak po 2 szt.) 

 2 szt. Chusta trójkątna 

 1 szt. Nożyczki 14,5 cm 

 4 szt. Rękawice winylowe 

 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 

 2 szt. Chusteczka nasączona 

 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 

 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 

z wykazem telefonów alarmowych 

 Wyrób musi spełniać wymagania norm Unii 

Europejskiej 

 Dodatkowo: rzep mocujący do tapicerki 

 Termin ważności wyposażenia apteczki: 5 lat od 

daty dostarczenia 

Nadruk na 

przedniej stronie 

apteczki  

w postaci 

monochromaty--

cznego  

zestawienia 

logotypów RPO 

 

 

3. Sposób oznakowania materiałów: 

Oznakowania materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie z opisem wskazanym we specyfikacji 

przedmiotu zamówienie oraz zgodnie z zapisami „Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020” z użyciem poniższego wzoru 

grafik logotypów RPO: 

 



 
 

4. Termin wykonania zadania: 

Wykonane i oznakowane materiały zostaną dostarczone na adres ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  

w terminie nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 10:00 (środa). 

 

5. W ramach realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie ze specyfikacją określoną  

powyżej. 

2. Oznakowania materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 3 

niniejszego zapytania oraz zgodnie z zapisami „Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki 

Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”; 

4. Dostarczenia w ramach wynagrodzenia materiałów w liczbie oraz rodzaju wskazanym przez 

Zamawiającego na adres ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń nie później niż do dnia  

do 31 stycznia 2018 r. do godz. 10:00; 

5. Odpowiedniego opakowania materiałów i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie 

transportu. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi 

Wykonawca. 

3. Zapewnienia, że dostarczone przez wyłonionego Wykonawcę materiały charakteryzują się  

funkcjonalnością, estetycznym wykonaniem, trwałością i dobrą jakością zarówno samych 

materiałów jak i naniesionych oznakowań, w tym przede wszystkim: 

1) materiały muszą zapewniać łatwe i bezproblemowe korzystanie z nich, 

2) materiały piśmiennicze powinny być niezawodne w stopniu przyjętym dla artykułów danego 

rodzaju, np.: podczas pisania nie mogą „przerywać” po kilkukrotnej próbie zapisania, 

3) poszczególne części materiałów muszą  być dobrze do siebie dopasowane oraz zamocowane, 

4) materiały nie mogą ulegać zniszczeniu przy korzystaniu zgodnie z ich przeznaczeniem, 

5) ruchome elementy materiałów powinny zapewnić ich właściwe funkcjonowanie, 

6) naniesione oznakowanie musi być odporne na ścieranie, rozmazywanie, wykruszanie 

7) oznakowania materiałów muszą być dokładnie naniesione (np. pola barwne nie mogą 

nachodzić na siebie), 

8) naniesione oznakowania muszą być czytelne. 

 

 

6. Warunki udziału Wykonawcy:  

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zaakceptowali wszystkie warunki wykonania 

zamówienia o których mowa w pkt 2 i 3.  

 

 



 
7. Kryteria oceny ofert: 

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym 

zapytaniu. 

 

8. Oferta powinna zawierać: 

 ofertę cenową brutto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich 

(PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku wraz z rozbiciem na jednostkową cenę 

brutto zamawianego produktu,  

 poglądowe zdjęcie zamawianego produktu, 

 

9. Uwagi: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanym  

powyżej. W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał 

identyczne lub lepsze parametry od produktu wskazanego przez Zamawiającego. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są równoważne w stosunku do 

produktów określonych przez Zamawiającego. 

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 8 stycznia 2018 r. do godz. 09:00 drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@kpim.pl  – decyduje data i godzina dostarczenia e-maila. 

 

11. Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko: Małgorzata Tkacz 

tel. 797 304 190 

e-mail: m.tkacz@kpim.pl 

mailto:sekretariat@kpim.pl

