
 

Działania profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi pn. SIŁA KOBIETY nr RPMP.08.06.02-12-0327/20-00  
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Zapytanie ofertowe 

na realizację zadania informacyjno-promocyjnego 

polegającego na wydrukowaniu i  dostarczeniu materiałów edukacyjno- informacyjnych 

 

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert związanych  

z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na wydrukowaniu  

i dostarczeniu materiałów edukacyjno- informacyjnych.  

 

Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu RPMP.08.06.02-12-0327/20-00 pn. „Siła 

Kobiet” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Zamawiający:  

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

33-100 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 15 

NIP: 9930651966 

 

Przedmiotem zamówienia jest wydruk oraz dostawa do siedziby zamawiającego 

poniższych materiałów potrzebnych do działań informacyjno-edukacyjnych oraz 

dotyczące edukacji prozdrowotnej.  

 

CPV: 22100000-1  

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 broszura dla uczestników szkolenia - ilość 3800 szt. format A5, okładka 

uszlachetniana folią metaliczną, srebrną lub złotą układaną wybiórczo  

i zadrukowaną grafiką w pełnym kolorze wg projektu okładki. Dodatkowo 
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zabezpieczona laminatem błyszczącym układanym na gorąco, środek broszury 

papier 130g - ok 50 stron 

 broszura dla lekarza POZ - ilość 200 szt. format A5, okładka uszlachetniana folią 

metaliczną, srebrną lub złotą układaną wybiórczo  

i zadrukowaną grafiką w pełnym kolorze wg projektu okładki. Dodatkowo 

zabezpieczona laminatem błyszczącym układanym na gorąco, środek broszury 

papier 130g - ok 30 stron 

 plakat informacyjny - ilość 100 szt. format B2 (680x480mm), 

jednostronny,  papier kreda błysk 170g 

 plakat inf. o szkoleniach - ilość 30 szt. format B2 (680x480mm), 

jednostronny,  papier kreda błysk 170g 

 ulotka - ilość 4000 szt. format DLx3 (A4xDL/297x210 mm), papier kreda błysk 

170g 

 zaproszenia na badania wraz z kopertą - ilość 2100 szt. koperta DL z nadrukiem, 

Zaproszenie format A4 

 roll-up - ilość 2 szt. format 100x200 cm 

 baner - ilość 3 szt. format 150x200 cm, oczkowany metalowymi oczkami 

 

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji 

elektronicznej w terminie do 05.03.2021 r. do godz. 10:00 na adres  

e-mail:agnieszka.czapiga@mcm.net.pl 
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