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Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na:
Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w budynku Laboratorium dla Politechniki
Rzeszowskiej, adres: ul. Poznańska 2D, 35-084 Rzeszów.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej o wymiarach: szerokość 100 cm, wysokość 70
cm. Tablica wykonana z płyty kompozytowej DIBOND, lub płyty aluminiowej o grubości 3
mm w technologii gwarantującej trwałość treści nie mniejszą niż 5 lat od daty
zakończenia projektu. Metoda wykonania nadruku: grawer lub trawienie. Tablica
montowana wewnątrz budynku za pomocą dystansów mocujących. Wszelkie oznaczenia
oraz treści umieszczone na tablicy pamiątkowej muszą być zgodne z wytycznymi dot.
„Zasad promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 20072013”, (rozdział nr 9 „Jak stosować tablice pamiątkowe?”). Układ tablicy pamiątkowej
obowiązkowo musi zawierać: logo PO RPW, odwołanie słowne do pełnej nazwy EFRR,
emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, hasło promocyjne
przeznaczone dla PO RPW „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”.
Konieczne jest aby wszystkie elementy wymienione powyżej zajmowały co najmniej 25%
powierzchni tablicy. Ponadto na tablicy pamiątkowej należy umieścić następująca
informację: Projekt Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
(PPNT) – etap II realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

Zamówienie finansowane jest w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku
Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”, Program Operacyjny Rozwój Polski
Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3
Wspieranie Innowacji.

CPV:
30195000-2, 39294100-0, 79800000-2,
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II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
100% cena.
III Przygotowanie oferty
Ofertę należy złożyć w budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. –
Sekretariat pokój 317 do dnia 04.04.2014 r. w formie pisemnej na Formularzu
Oferty.

IV Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Mateusz Klimczak
tel. 178504299, 178504298;
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