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tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11

Warszawa, dnia 12.10.2020 r.

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie
04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42
Tel. 22-34-34-384 / fax. 22 -34-34-512

OGŁASZA KONKURS NA USŁUGI POLIGRAFICZNE

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 zaprasza firmy do
składania ofert na druk materiałów potrzebnych do działalności Narodowego Instytutu
Kardiologii. Wykaz asortymentu w załąnczniku nr 1.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000€.
Okres trwania umowy: 12 miesięcy.
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający pod pojęciem materiały potrzebne do działalnośći rozumie: wizytówki,
różnego rodzaju książeczki, zeszyty kontrolne, informatory, protokoły, karty informacyjne,
koperty na płyty CD, teczki badań, tabliczki informacyjne, druki np. KP, naklejki,
identyfikatory, poradniki dla pacjentów, historie chorób, dzienniki, wskazówki dla pacjentów,
księgi badań, zlecenia itp.
1. Sposób realizacji zamówienia:
• W/w przedmiot zamówienia wykonany będzie na podstawie projektów
przedstawionych przez Narodowy Instytut Kardiologii.
• Druk będzie dokonywany na podstawie pisemnych zleceń jednostkowych.
• Zamawiąjący zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych materiałów w
obrębie asortymentu z załącznika nr 1, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości
umowy.
• Przedmiot zamówienia ma być dostarczony przez Wykonawcę na własny koszt,
miejsce dostawy Narodowy Instytut Kardiologii ul.Alpejska 42, 04-628 Warszawa,
magazyn gospodarczy.
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• Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia ewentualnych zmian w treści druków
wymienionych w wykazie asortymentu załącznik nr 1 oraz ofercie/formularzu
asortymentowo-cenowym załącznik nr 2, zgłaszanych przez Narodowy Instytut
Kardiologii w ramach trwania umowy.
2. Warunki płatności:
• termin płatności faktury – przelewem po realizacji zamówienia na konto Wykonawcy
podane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury przez Zamawiającego,
• zakup towaru odbywać się będzie w systemie bezgotówkowym,
• faktury dla Narodowego Instytutu Kardiologii wystawione będą po realizacji
dostawy i wysłane będą drogą elektroniczną na adres: eod_fakturyDAG@ikard.pl.
Oferta powinna zawierać:
Załącznik nr 1 - wykaz asortymentowy do postępowania konkursowego / umowy.
Załącznik nr 2 – oferta/formularz asortymentowo-cenowy do postępowania
konkursowego/umowy.
Załącznik nr 3 - parafawona kopia umowy do postępowania konkursowego.
Załącznik nr 4 - parafowana kopia umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych do postępowania konkursowego.
Załącznik nr 5 – klauzula dla kontrahentów Narodowego Instytutu Kardiologii.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej.
Wymagania dla usług poligraficznych:
1. Rodzaj oraz gramatura papieru określona w wykazie asortymentu załacznik nr 1.
2. Format wydruku okeślony w wykazie asortymentu załacznik nr 1.
3. Kolor wydruku okeślony w wykazie asortymentu załacznik nr 1.
4. Rodzaj druku oraz oprawa okeślone w wykazie asortymentu załacznik nr 1.
Kryterium wyboru ofert:
Cena 100%
Termin składnia ofert:
Termin składania ofert do dnia 26.10.2020 r. do godziny 10.00 w zamkniętych kopertach w
Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42.
Koperty należy oznaczyć „ Konkurs na usługi poligraficzne”.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.10.2020 r. o godzinie 10.30 w gabinecie Kierownika
Działu Administracyjno-Gospodarczego.
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu
składania ofert.
Kontakt ze Zleceniodawcą:
Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną pod adres
mciesielska@ikard.pl,dpodgorski@ikard.pl lub telefonicznie (22) 34 34 313, (22)34343122
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Po komisyjnym rozpatrzeniu złożonych ofert, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, a z
firmą która ją złożyła, zostanie podpisana umowa stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia.
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