Poznań, 04.02.2021r.

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu
Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i
powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający - Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach
rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza Państwa do
składania ofert szacunkowych w postępowaniu polegającym na przygotowanie projektu
graficznego i publikacji artykułów
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie projektu graficznego i publikacji artykułów w prasie:
1. Branżowej (grupa odbiorców – personel medyczny i/lub pacjenci z woj.
wielkopolskiego) - 5 publikacji
2. Regionalnej (grupa odbiorców – mieszkańcy z woj. wielkopolskiego) - 6 publikacji
Ad. 1 – 2-krotna publikacja artykułu (1 strona A4, ilość tekstu 1/3 strony + rysunek pełen
kolor) 3-krotna publikacja artykułu (1 strona A4, ilość tekstu 3/4 strony + rysunek pełen
kolor) w prasie branżowej dystrybuowanej na terenie województwa wielkopolskiego, nakład
minimum 2 500
Ad. 2 3-krotna publikacja artykułu (1 strona A4, ilość tekstu 1/3 strony + rysunek pełen
kolor) 3-krotna publikacja artykułu (1 strona A4, ilość tekstu 3/4 strony + rysunek pełen
kolor) w prasie regionalnej dystrybuowanej na terenie województwa wielkopolskiego,
nakład minimum 10 000
Materiały merytoryczne dostarczy Zamawiający. Po stronie Wykonawcy pozostaje
opracowanie graficzne, korekta i publikacja.
Zadanie ma na celu dotarcie z informacją o programie i jego korzyściach do osób leczonych
onkologicznie.
Opis programu znajduje się pod linkiem
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/014/371/original/8.1
_Zapobieganie_ci%C4%99%C5%BCkim_zapaleniom_p%C5%82uc_i_powik%C5%82aniom_po
grypowym_u_os%C3%B3b_z_chorobami_nowotworowymi.pdf?1574245223
UWAGA: materiał powinien mieć pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-wzakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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Kwota uwzględniona w formularzu cenowym powinna uwzględnić wszystkie koszty
przygotowania materiałów, które ponosi Wykonawca, w tym koszty podatkowe i
ubezpieczeniowe leżących po stronie Wykonawcy oraz Zamawiającego (jeżeli dotyczy)
związane z zawarciem umowy zlecenie i/lub podatku VAT.
W związku z powyższym zamówieniem Zamawiający prosi o wycenę kosztów kompleksowej
realizacji usługi:
Kod: 79970000-4 Usługi publikacji
Kod: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania,
internetowe i wsparcia
II. WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Współpraca z Wykonawcą, który zostanie wybrany, odbywać się będzie w oparciu o
następujące warunki: umowa cywilno-prawna lub rachunek/faktura (działalność
gospodarcza),
III. FORMULARZ CENOWY
Formularz cenowy prosimy przesyłać na adres mailowy lukasz.szczepanski@wco.pl lub
składać osobiście w biurze projektu - w terminie do dnia 12.02.2021r. do godziny 09:00.
Biuro projektu:
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy lukasz.szczepanski@wco.pl lub pod
numerem tel. 61 8850915
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