Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 91434-2013 z dnia 2013-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy. 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, naniesienie
logotypów oraz dostawa materiałów promocyjnych na zasadach określonych poniżej. 2) Wszystkie
materiały promocyjne muszą być...
Termin składania ofert: 2013-03-15

Rzeszów: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę
promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku
Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap.
Numer ogłoszenia: 186034 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 91434 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, faks 017 8520611.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie materiałów promocyjnych na
potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego
(PPNT) - II etap..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy. 1)
Przedmiotem zamówienia jest zakup, naniesienie logotypów oraz dostawa materiałów
promocyjnych na zasadach określonych poniżej. 2) Wszystkie materiały promocyjne muszą być
oznakowane zgodnie z wytycznymi dot. Promocji projektów współfinansowanych z Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na stronie internetowej
http://porpw.parp.gov.pl/files/112/146/408/10002.pdf (str. 21-24). 3) Wykonawca dostarczy

zamawiającemu wyłącznie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami zgodnymi z projektami
graficznymi wcześniej zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 4) Zamówienie podzielone będzie
na dwa etapy: I etap - dostawa materiałów promocyjnych do 20 maja 2013 roku II etap - dostawa
materiałów promocyjnych do 31 października 2013 roku 5) Po każdym etapie realizacji zamówienia
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę dotyczącą danego etapu realizacji zamówienia. 6)
Dostawa materiałów promocyjnych po każdym etapie realizacji zamówienia zastanie potwierdzona
poprzez sporządzenie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony w ciągu
trzech dni roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę ostatniego materiału promocyjnego
przewidzianego do dostarczenia w danym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 7) Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie
dostarczone materiały promocyjne oraz na wykonane nadruki, grawerunki, tłoczenia itp. 8)
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej projekty graficzne
wszystkich materiałów promocyjnych w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego w formie
elektronicznej materiałów niezbędnych do wykonania projektów graficznych (tekst, zdjęcia, logotypy
itp.:) 9) Zamawiający zaakceptuje projekty graficzne w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od
daty ich dostarczenia do Zamawiającego. 10) Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi
logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów
graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, pokój 312, 35-959 Rzeszów do 20 maja 2013 roku (I etap) oraz
do 31 października 2013 roku ( II etap). Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 do 14:30. 11) Każdorazowo gdy mowa o: - ecoskóra - należy przez to
rozumieć materiał wyglądający jak skóra, wykonany z poliuretanu na siatce bawełnianej lub
sztucznej - skóra - należy przez to rozumieć skórę naturalną licową bydlęcą...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.:
Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT) - II etap realizowane
będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I:

Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Agencja C4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gdańska 25 C, lok. 2, 01-614
Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60598,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56103,61
Oferta z najniższą ceną: 56103,61 / Oferta z najwyższą ceną: 118500,00
Waluta: PLN.

