
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 
 
 

Piekary Śląskie 15.11.2012 
 
 
 

ZAPROSZENIE 
 
 

 
Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. 
Janusza Daaba Ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie zaprasza do złoŜenia ofert na 
wykonanie i dostarczenie następującego asortymentu: 
 
1.Tablica pamiątkowa o wymiarach 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość) na 
płycie ze stali nierdzewnej matowej (efekt zbliŜony do powłoki anodowanej) 
grubości 2-2,5 mm, kolor srebrny, odporna na promieniowanie UV, szt. 4. 
Tablica pamiątkowa zawierać będzie:  
1. Emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego” obok logo;  
2. Logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”;  
3. Hasło programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna 
odpowiedź na realne potrzeby”;  
 
Emblemat (logo) Unii Europejskiej (kolorowe) oraz odniesienia do Unii Europejskiej i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kolorowe) a takŜe logo NSS (kolorowe) 
wraz z hasłem programu zajmują 25% powierzchni tablicy (górna część). Logotypy są do 
pobrania ze strony internetowej 
http://rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1249555144&id_m=166. 
Ponadto tablica pamiątkowa zawiera następujące zapisy:  
4. Logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia” (kolorowe, do 
pobrania ze strony internetowej 
http://rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1249555144&id_m=166);  
5. Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w 
zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej 
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”, nazwa Beneficjenta: „Samodzielny 
Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach 
Śląskich”;  
6. Podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budŜetu samorządu województwa śląskiego”;  
7. U spodu tablicy umieścić naleŜy dodatkowy podpis mniejszą czcionką „Informacje 
źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.  
Kolor czcionki – czarny 
 
- system mocowania: wkręty (z kołkami rozporowymi) na ozdobnych dystansach 2 cm, 

ozdobne nakładki na łby wkrętów 
- transport: na koszt wykonawcy 



 
- montaŜ: we własnym zakresie zamawiającego 
 
 
Przed przystąpieniem do wykonania tablic, wzór tablicy naleŜy uzgodnić z Głównym 
Księgowym (adres e-mail: ksiegowosc@urazowka.piekary.pl). 
 
Dołączone fotografie przedstawiają przykładową, wzorcową tablicę pamiątkową. 
 
 
 

Termin realizacji: 7 dni od dnia wyboru wykonawcy 
O wyborze wykonawca zostanie zawiadomione drogą elektroniczną lub faxem 
 
Termin płatności 14 dni od dnia  podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury 
 

 

2.Tablica pamiątkowa o wymiarach 200 cm (wysokość) x 250 cm (szerokość) 
na płycie ze stali nierdzewnej matowej (efekt zbliŜony do powłoki anodowanej) 
grubości 2-2,5 mm, kolor srebrny, odporna na promieniowanie UV, szt. 1. 
Tablica pamiątkowa zawierać będzie:  
1. Emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego” obok logo;  
2. Logo NSS z podpisem „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”;  
3. Hasło programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna 
odpowiedź na realne potrzeby”;  
 
Emblemat (logo) Unii Europejskiej (kolorowe) oraz odniesienia do Unii Europejskiej i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kolorowe) a takŜe logo NSS (kolorowe) 
wraz z hasłem programu zajmują 25% powierzchni tablicy (górna część). Logotypy są do 
pobrania ze strony internetowej 
http://rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1249555144&id_m=166. 
Ponadto tablica pamiątkowa zawiera następujące zapisy:  
4. Logo Województwa Śląskiego z podpisem „Śląskie. Pozytywna energia” (kolorowe, do 
pobrania ze strony internetowej 
http://rpo.slaskie.pl/?grupa=1&art=1249555144&id_m=166);  
5. Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w 
zakresie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni SP W. Szpitala Chirurgii Urazowej 
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”, nazwa Beneficjenta: „Samodzielny 
Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach 
Śląskich”;  
6. Podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budŜetu samorządu województwa śląskiego”;  
7. U spodu tablicy umieścić naleŜy dodatkowy podpis mniejszą czcionką „Informacje 
źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.  
Kolor czcionki – czarny 
 
- system mocowania: wkręty (z kołkami rozporowymi) na ozdobnych dystansach 2 cm, 

ozdobne nakładki na łby wkrętów 
- transport: na koszt wykonawcy 
- montaŜ: we własnym zakresie zamawiającego 
 



 
Przed przystąpieniem do wykonania tablic, wzór tablicy naleŜy uzgodnić z Głównym 
Księgowym (adres e-mail: ksiegowosc@urazowka.piekary.pl). 
 
Dołączone fotografie przedstawiają przykładową, wzorcową tablicę pamiątkową. 
 
 

Termin realizacji: 7 dni od dnia wyboru wykonawcy 
O wyborze wykonawca zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną lub faxem 
 
 
 
Termin płatności 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury 
 
 
Oferty naleŜy składać w Dziale Gospodarczym Zamawiającego osobiście lub faxem na nr 32 

39-34-178 lub emailem na adres ksiegowosc@urazowka.piekary.pl  do dnia 23.11.2012 r do 

godz. 11:00  .  

 

L.P. 
Przedmiot zamówienia 

Ilość 

szt. 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 

netto 

VAT 

w zł 
Wartość brutto 

1 Tablica pamiątkowa o 
wymiarach 70 cm (wysokość) x 
90 cm (szerokość) na płycie ze 
stali nierdzewnej matowej 
(efekt zbliŜony do powłoki 
anodowanej) grubości 2-2,5 
mm, kolor srebrny, odporna 
na promieniowanie UV  

4     

2 Tablica pamiątkowa o 
wymiarach 200 cm (wysokość) 
x 250 cm (szerokość) na płycie 
ze stali nierdzewnej matowej 
(efekt zbliŜony do powłoki 
anodowanej) grubości 2-2,5 
mm, kolor srebrny, odporna 
na promieniowanie UV 

1     

 

 

 

Oferta powinna zawierać cenę za szt. oraz 4 szt. tabliczki  poz. 1 , cenę za 1 szt. tabliczki poz. 

2 i cenę za cały przedmiot zamówienia oraz warunki płatności i termin wykonania, a takŜe 

dane oferenta z podaniem nr tel. i faxu, adresu email do kontaktu z oferentem. Zamówienie 

otrzyma oferent, który zaoferuje najniŜszą cenę. 

 

 



 
Przykłady: 

 


