
 

 
Załącznik Nr 2  

do zaproszenia ofertowego 
Znak sprawy: ZP/382/3/2018 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie tablicy informacyjnej/pamiatkowej według 

poniższych zaleceń zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i 
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dla 
projektu pn. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-Rejestracja, 
ucyfrowienie RTG” w Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu, 
wykonanie 4 sztuk tablic o jednakowych wymiarach i jednakowej treści zgodnej z 
zaleceniami okrślonymi w pkt 2-3 wraz z konstrukcją oraz mocowaniem przeznaczonym do 
umieszczenia tablic na budynkach czterech Przychodni, dostawa zmontowanych tablic, 
konstrukcji i uchwytów mocujących do miejsc realizacji inwestycji, montaż tablic we 
wskazanych przez Zamawiającego miejscach.  

2. Tablice informacyjne muszą posiadać co najmniej nastepujące wymiary: 
 wysokość – 80 cm, szerokość – 120 cm, grubość – 5 cm (rozmiar czcionek odpowiedni tak, 
 aby zamieszczone napisy były czytelne, nadruk kolorowy). 

3. Tablica powinna zawierać następujące informacje: 
 a)  cel projektu: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w sektorze ochrony 
 zdrowia, w tym informacji sektora publicznego, przez pacjentów Miejskiego Zespołu 
 Przychodni Rejonowych w Zgierzu, 
 b) tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznej dokumentacji pacjenta, e-Rejestracja, 
 ucyfrowienie RTG, 
 c) nazwę beneficjenta: Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu, 
 d) zestaw logo: znak FE z napisem Fundusze Europejskie, barwy RP z napisem 
 Rzeczpospolita Polska, oficjalne logo promocyjne województwa łódzkiego, znak UE z 
 napisem Unia Europejska, 
 e) adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl  

4. Miejsca montażu tablic: 
 a) Przychodnia Rejonowa Nr 1 – Zgierz, ul. Fijałkowskiego 2, 
 b) Przychodnia Rejonowa Nr 2 – Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40, 
 c) Przychodnia Rejonowa Nr 3 – Zgierz, ul. Łęczycka 24 A, 
 d) Przychodnia Rejonowa Nr 4 – Zgierz, ul. Staffa 10. 

5. Wysokość wynagrodzenia zaproponowana w ofercie będzie miała charakter ryczałtowy.  
 Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 
 finansowym projektu, na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę faktury.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do projektów wykonanych przez 
Wykonawcę oraz akceptacji wersji ostatecznej projektu tablicy przed przystąpieniem do jej 
wykonania. 

7. Przykładowy wzór tablicy stanowi jeden z załączników do niniejszego postępowania.  
 
 
 
 


