Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
„Zdrowie Pacjenta

naszą

największą

wartością”

Rybnik, dnia …………. r.
DGt.DT.212.2.2018
……………….
…………….
…………….
Zlecenie
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku zleca wykonanie
i montaż tablicy informacyjnej / pamiątkowej o wymiarach 120 x 80 cm dla zadania ,,Przebudowa
lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku”.
Cena obejmuje:
- zaprojektowanie tablic zgodnie z KSIĘGĄ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku marki
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (Załącznik nr 1 do
zlecenia)
oraz
innymi
wytycznymi
portalu
www.rpo.slaskie.pl
(http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_do_31_grudnia_2017);
- wykonanie tablicy (tablica jednostronna dibond 3 mm, wydruk grafiki zabezpieczony UV),
wykonanie konstrukcji: dół tablicy na wys. ok. 150 cm, profile stalowe 40 x 3 x 40 mm
+ malowanie farbą antykorozyjną;
- dostawa i montaż całości (konstrukcja + tablica, w tym wbetonowanie słupków) we wskazanym
wcześniej miejscu przez Szpital.
Uwagi:
1. Wartość zlecenia - kwota netto: …………… PLN powiększona o należną kwotę podatku
VAT według obowiązującej stawki …%, co daje kwotę brutto: …………… PLN
(słownie: ………………………… złotych …/100).
2. Termin wykonania - do 28.02.2018 r.
Zlecenie (zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy) aktualne i przewidziane
do realizacji po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych dla w/w zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zlecenia w razie niewybrania
wykonawcy w postępowaniu, o którym mowa na wstępie. W takim przypadku Wykonawcy
nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
3. Przedmiot umowy jest finansowany ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi
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priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna, dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie, dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie - RIT.
4. Okres gwarancji: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady
na przedmiot zlecenia na okres 60 miesięcy od daty odbioru bezusterkowego wykonanych
prac protokołem odbioru końcowego. Wykonawca w ramach w/w gwarancji jakości usunie
na swój koszt i ryzyko usterki i wady przedmiotu zlecenia w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki przedmiotu umowy.
5. Termin płatności: Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Wykonawcy przelewem na
wskazany w fakturze rachunek bankowy, w terminie do 60 dni, licząc od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej (pod względem merytorycznym i formalnym) faktury
Zamawiającemu.
6. W sprawach nieuregulowanych zleceniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Zlecający:

Potwierdzam przyjęcie do realizacji w warunkach określonych w zleceniu.
Wykonawca:

