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Załącznik nr 1 
Wrocław, dnia 12.02.2018 r.  

 
Opis przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 
p. 8 ustawy Pzp 

na  opracowanie i druk broszury    
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) 

 
1. Pełna  nazwa Zamawiającego oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki wnioskującej. 

 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, im. Jana-Mikulicza-Radeckiego; 

      Ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław 
 
Tytuł projektu: Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie 
reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we 
Wrocławiu 
Oś priorytetowa: V Wsparcie obszaru dla zdrowia 
Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne; 
Zadanie: 2. Edukacja w zakresie diagnostyki RZS. 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu i druku broszury nt. 

czynników ryzyka i wczesnych objawów RZS w ramach projektu pn.: „Zapobieganie 

niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w 
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu: 

 
1) oprawa sztywna 

2) Format: A5 pion                                                                       

3) Ilość str. min. 4+8 
4) Materiał: papier – okładka 250g, środek 130g 

5) druk 4/4 – pełnokolorowy 
6) Ilość: 20 tys. szt.  

7) Forma książeczki 

8) udostępnienie wersji elektronicznej format PDF oraz plik graficzny otwarty 
9) W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy wskazówki 

merytoryczne w zakresie treści do zamieszczenia w broszurze.  
10) Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu zawierającego treści oraz 

grafiki przekazane przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni ewentualne uwagi 
Zamawiającego.  

11) Wszelkie elementy graficzne przekazane przez Zamawiającego muszą zachować 

pierwotne proporcje i nie mogą być zniekształcone.  
12) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

projektów przekazanych przez Wykonawcę.  
13) Zamówienie obejmuje druk i dostawę 20 tys. szt. broszur pod wskazany przez 

Zamawiającego adres. 

14) Wykonawca musi posiadać znajomość zasad i wymogów w zakresie promocji projektów 
współfinansowanych ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój; w tym zasad promocji i 

oznakowania projektów obowiązujących dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. 
 

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/

