Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-233) przy
ul. gen. J. Bema 89, zaprasza do złożenia ofert na dostawę ulotek oraz roll-up’u zgodnie
z poniższym wyszczególnieniem:
1. Przedmiot zamówienia:
A. Roll-up z grafiką, ilość sztuk: 1
Wymagane właściwości:
• grafika kolorowa zgodna z załączonym wzorem zał. 1,
• wymiary grafiki: szerokość 85 cm, wysokość 200 cm,
• jednostronny,
• z kasetami z anodowanego aluminium typu standard,
• technika druku: druk solwentowy,
• rozdzielczość: 720 dpi lub więcej,
• materiał: blockout,
• torba transportowa.
B. Ulotki
− ulotki wzór 1, ilość sztuk: 200,
Wymagane cechy:
• zgodne z załączonym wzorem zał. 2,
• rozmiar A5,
• dwustronne,
• kolorowe,
• papier: kreda o wykończeniu błyszczącym i gramaturze 130g/m2.
− ulotki wzór 2, ilość sztuk: 200,
Wymagane cechy:
• zgodne z załączonym wzorem zał. 3,
• rozmiar A5,
• dwustronne,
• kolorowe,
• papier: kreda o wykończeniu błyszczącym i gramaturze 130g/m2.
Grafiki są poglądowe i zostaną dopasowane do wymagań firmy, która zostanie wybrana do
realizacji zamówienia. Stąd proszę o przesłanie w odpowiedzi oferty wraz z wymaganiami
co do grafiki.
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1. Cena zawiera wszystkie elementy zamówienia wraz z dostawą do Siedziby
Zamawiającego. Proszę również o informację czy istnieje możliwość odbioru
osobistego na terenie Warszawy.
2. Kryteria oceny ofert:
a. cena
–
90
pkt
obliczane
według
wzoru
Cena najniższa spośród złożonych ofert
𝑥 90
cena badanej oferty
b. termin realizacji – do 2 dni - 10 pkt, powyżej 2 dni - 0 pkt.
3. Oferty należy składać do 05.06.2018r. do godziny 10:00:
a. w wersji elektronicznej na adres a.kulesza@erc.com.pl lub;
b. w wersji dostarczonej osobiście, listownie do Siedziby Spółki (Warszawa
01-233, ul. gen. J. Bema 89) – biuro czynne w dni robocze od 8:00 do godz.
16:00.
4. Zamówienie realizowane na potrzeby realizacji projektu „Wirtualna Klinika
Równowagi” nr STRATEGMED3/306011/1/NCBR/2017 współfinansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie
chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED”

