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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  

 

 

 

1) NAZWA ZAMÓWIENIA  

2) ZAKRES ZAMÓWIENIA W PODZIALE NA CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 

3) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WSZYSTKICH CZĘŚĆI POSTĘPOWANIA 

4) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ADRES DOSTARCZENIA  

DOTYCZĄCY WSZYSTKICH CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 

5) SPOSÓB ROZLICZENIA W PODZIALE NA CZĘŚCI POSTĘOWANIA 

6) KODY CPV 

 

 

1) NAZWA ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest wydruk, skład i dostarczenie materiałów do Rzeszowskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.  

 

2) ZAKRES ZAMÓWIENIA W PODZIALE NA ETAPY POSTĘPOWANIA: 

 

Etap I wydruk i skład materiałów szkoleniowych dla 1600 osób:  

- skrypt 150 str. (+/- 10 str.)/ na 1 uczestnika  

- wydruk dwustronny, czcionka 12 Times New Roman, format A4 

- papier o gramaturze min. 80g/m2,  

- twarda oprawa – papier offsetowy foliowany min. 300g/m2 jednostronnie, 

- oprawa spiralna (grzbiet metalowy), 

Zbindowane materiały powinny być łatwe w użyciu i rozkładane całkowicie na płasko 

w sposób uniemożliwiający ich samo zamykanie.  

 

Wszystkie materiały wydrukowane w pełnym kolorze. 

 

Etap II wydruk 100 sztuk zaproszeń i 100 sztuk kopert na konferencję 

rozpoczynającą Projekt „Podkarpacki E- Senior” według Projektu graficznego 

dostarczonego przez Zamawiającego, wydruk 100 sztuk zaproszeń i 100 sztuk 

kopert na konferencję podsumowującą Projekt według Projektu graficznego 

dostarczonego przez Zamawiającego oraz wydruk i skład materiałów na 

konferencję podsumowującą 100 zestawów.  

 

1.Wydruk 100 sztuk zaproszeń i 100 sztuk kopert na konferencję 

rozpoczynającą Projekt „Podkarpacki E- Senior” według Projektu graficznego 

dostarczonego przez Zamawiającego. 

a) Koperty:  

- format C6 = 114mm x 162 mm, papier w kolorze białym o gramaturze min. 120g/m2, 

zawierające nadruk logo Projektu w miejscu zamykania koperty, według wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego.  

b) Zaproszenia ogólne: 

- format dostosowany do koperty (otwierane na bok) format 100mm x 150mm (+/-

10mm), 
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- rodzaj i grubość papieru: papier kredowy, gramatura: min. 300 g/m2, 

- rodzaj zadruku: pełny kolor, zadruk 4+4,  

- uszlachetnianie: folia mat obustronnie. 

 

2. Wydruk 100 sztuk zaproszeń i 100 sztuk kopert na konferencję 

podsumowującą Projekt „Podkarpacki E- Senior” według Projektu graficznego 

dostarczonego przez Zamawiającego. 

a) Koperty:  

- format C6 = 114mm x 162 mm, papier w kolorze białym o gramaturze min. 120g/m2, 

zawierające nadruk logo Projektu w miejscu zamykania koperty, według wzoru 

przekazanego przez Zamawiającego.  

b) Zaproszenia ogólne: 

 - format dostosowany do koperty (otwierane na bok) format 100mm x 150mm (+/-

10mm),   

 - rodzaj i grubość papieru: papier kredowy, gramatura: min. 300 g/m2, 

 - rodzaj zadruku: pełny kolor, zadruk 4+4,  

 - uszlachetnianie: folia mat obustronnie. 

 

Wszystkie materiały wydrukowane w pełnym kolorze. 

 

3. Wydruk i skład materiałów na konferencję podsumowującą 100 zestawów: 

- wydruk 100 kompletów materiałów konferencyjnych, ok. 20 str. (+/- 5 str.)/ 

na 1 uczestnika 

- wydruk jednostronny 

- czcionka 12 Times New Roman, format A4 

- papier o gramaturze min. 80g/m2,  

- twarda oprawa – papier offsetowy foliowany  min. 300g/m2 jednostronnie, 

- oprawa spiralna (grzbiet metalowy). 

Każdy komplet powinien być zbindowany. Zbindowane materiały powinny być łatwe 

w użyciu i rozkładane całkowicie na płasko w sposób uniemożliwiający ich samo 

zamykanie.  

 

- notatnik A5 – 100 sztuk: 

- format: A5 (148 mm x 210 mm)  

- papier biały z nadrukiem offsetowym 4+0; gramatura min. 80 g/m2, 

- ilość kartek w kratkę: 50, 

- wykończenie: grzbiet klejony po krótszym boku,  

- projekt graficzny: przekazany przez Zamawiającego. 

 

- teczka konferencyjna – 100 sztuk: 

- format: A4 (220 mm x 300 mm po złożeniu, grzbiet 5 mm)  

- papier: kreda foliowany min. 350 g/m2;  

- druk: okładka 4+0, lakier wybiórczy  

- wykończenie: Sztancowanie z wykrojnika;  

- projekt graficzny: przekazany przez Zamawiającego  

- nakład teczek: 100 szt.  

 

Wszystkie materiały wydrukowane w pełnym kolorze. 

 

Zamawiający przekaże wszystkie materiały do wydruku drogą elektroniczna w plikach, 

które są ogólnie dostępne. 
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3) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WSZYSTKICH ETAPÓW POSTĘPOWANIA:  

 

Projekt „Podkarpacki E-senior” dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych”. Umowa nr POPC.03.01.00-00-0015/17-00 z dnia 19.02.2018r. 

 

Województwo: podkarpackie.  

Instytucja, w której został złożony wniosek: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 do 28.02.2018.  

Obszar realizacji projektu: wybrane 73 Gminy Województwa Podkarpackiego.  

Nazwa Beneficjenta: Projekt realizowany w Partnerstwie Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. – Lider projektu, Fundacja na Rzecz Rozwiązywania Problemów 

Społecznych SOCIETATIS – Partner Projektu  

 

Projekt realizowany na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POPC.03.01.00-

00-0015/17-00 zawartej w  dniu 19.02.2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa w imieniu, 

którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Rzeszowską Agencją Rozwoju 

Regionalnego S.A. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w kwocie 5 314 257,33 zł.  

 

4) TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ADRES DOSTARCZENIA 

DOTYCZĄCY WSZYSTKICH ETAPÓW POSTĘPOWANIA: 

 

Etap I wydruk materiałów szkoleniowych dla 1600 uczestników Projektu: 

 

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w całości do: 27.08.2018r. 

Adres dostarczenia: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szopena 51, 

35-959 Rzeszów, I piętro pokój 218. 

 

Etap II wydruk 100 sztuk zaproszeń i 100 sztuk kopert na konferencję 

rozpoczynającą Projekt „Podkarpacki E- Senior” według Projektu graficznego 

dostarczonego przez Zamawiającego, wydruk 100 sztuk zaproszeń i 100 sztuk 

kopert na konferencję podsumowującą Projekt według Projektu graficznego 

dostarczonego przez Zamawiającego oraz wydruk i skład materiałów na 

konferencję podsumowującą 100 zestawów:  

 

- 100 szt. zaproszeń i 100 szt. kopert na konferencję rozpoczynającą- przedmiot 

zamówienia musi być wykonany w całości do: wrzesień 2018r. dokładna data zostanie 

podana najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą dostarczenia.  

- 100 szt. zaproszeń i 100 szt. kopert na konferencję zamykającą oraz wydruk i skład 

materiałów na konferencję podsumowującą 100 zestawów - przedmiot zamówienia musi  

być wykonany w całości do: styczeń 2021r.  

 

Adres dostarczenia: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ul. Szopena 51, 

35-959 Rzeszów, I piętro pokój 218. 

 

5) SPOSÓB ROZLICZENIA WSZYSTKICH ETAPÓW POSTĘOWANIA: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny brutto za wszystkie materiały 

opisane w przedmiocie zmówienia. 
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Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia (z uwzględnieniem należnego podatku VAT). W szczególności podana 

w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie ww. wymagania Zamawiającego oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

Ceny w ofercie należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej 

cyfrowo i słownie w złotych polskich.  

 

Wykonawca wystawi zamawiającemu 3 faktury osobno za: 

- wydruk materiałów szkoleniowych dla 1600 uczestników Projektu; 

- wydruk 100 sztuk zaproszeń i 100 sztuk kopert na konferencję rozpoczynającą Projekt 

„Podkarpacki E- Senior”  

- wydruk 100 sztuk zaproszeń i 100 sztuk kopert na konferencję podsumowującą Projekt 

oraz wydruk i skład materiałów na konferencję podsumowującą 100 zestawów 

(z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji: Wydruk 100 sztuk zaproszeń  ogólnych 

i 100 sztuk kopert na konferencję rozpoczynającą Projekt „Podkarpacki E- Senior”, 

Wydruk 100 sztuk zaproszeń ogólnych i 100 sztuk kopert na konferencję podsumowującą 

Projekt „Podkarpacki E- Senior”, Wydruk i skład materiałów na konferencję 

podsumowującą 100 zestawów). 

 

Podstawą wystawienia faktury jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczych. Na 

dowodzie księgowym należy wyszczególnić temat przedmiotu zamówienia oraz cenę. 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktur, w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od daty realizacji usługi wynikającej z przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za realizację przedmiotu 

zamówienia przelewem, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby RARR 

S.A., ul. Szopena 51 (I piętro, pokój 218), 35-959 Rzeszów, oryginałów prawidłowo 

wystawionych faktur VAT. 

 

6) KODY CPV:  

 

Kod główny: 79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy  

Kod dodatkowy: 79822000-2 - Usługi składu  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-skladu-8852

