
                                                                                                          Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający:  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51  

NIP 813-00-10-538 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Nazwa zadania 

Wydruk materiałów promocyjnych dla projektu Enterprise Europe Network 

 

II. Źródło finansowania: 

Projekt Enterprise Europe Network 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Wydruk materiałów promocyjnych dla projektu Enterprise Europe Network 

 

KOD CPV: 

79823000-9 – Usługi drukowania i dostawy  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku materiałów promocyjnych dla projektu 

Enterprise Europe Network obejmujących: 

 

a) 2000 szt. Ulotek reklamowych (format A4 – dwie kartki w kolorze)   

b) 2 szt. Roll-upów jednostronnych 

 

Zamówienie obejmuje:   

a) wykonanie materiałów promocyjnych,  

b) dostawę materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego na adres:  

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 

Rzeszów. 

 

2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, pełnowartościowy i w pierwszym gatunku.  

 

3. Specyfikacja techniczna materiałów promocyjnych. 

 

Ulotka reklamowa (format A4 – dwie kartki w kolorze): 2000 szt. 

Format: A4 



Materiał: papier kreda 300g/m2 

Kolor:4+4 zadruk kolor z obu stron 

Wykonanie: folia mat obustronnie; lakier UV wybiórczo obustronnie; bigowanie 

 

Wzór projektu ulotki dostarczy Zamawiający. 

 

Rollup: 2 szt.  

Stelaż:  kaseta + listwa + maszt, konstrukcja sztywna, wykonana z aluminium (bez 

wystających stopek z przodu i skośnych prętów stabilizujących z tyłu), 

kolor kasety: srebrny lub popielaty, maszt: składany, aluminiowy, mechanizm zwijający 

w podstawie, podstawa: stabilna, trzymająca pion. 

Konstrukcja: kaseta z grubego aluminium,  górna listwa mocująca 

Plansza graficzna: wymiar widoczny planszy graficznej: 100 x 200 cm +/- 5 cm po 

rozłożeniu, + taśma rozbiegowa, materiał: blackout, wydruk: wielokolorowy, jednostronny, 

dostosowanie projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego do wymiarów 

oferowanego przez Wykonawcę materiału, wydruk fotograficznej jakości na materiale 

blockout, nieprzepuszczający światła. 

Futerał: umożliwiający łatwy transport, chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym, 

zamykany np. na suwak, z „okienkiem” na opis zawartości futerału. 

 Wzór projektu Rollupu dostarczy Zamawiający. 

 

 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyłącznie materiały promocyjne   

z naniesionymi logotypami zgodnymi z projektami graficznymi wcześniej 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego.  

 

5. Dostawa materiałów promocyjnych zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie 

protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie Strony w ciągu 3 dni 

roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę ostatniego materiału promocyjnego. 

 

6. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę 

VAT.  

 

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. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych przekaże Wykonawcy projekt graficzny ulotki  

i rollupu. 

 

9. Nadruk winien być dostosowany do materiału, na jakim będzie wykonany i musi 

spełniać warunek: czytelności, nieścieralności oraz trwałości w połączeniu ze 

stosowanym materiałem. 

 

10. Za błędy powstałe w druku materiałów reklamowych powstałe po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego ostatecznej ich wizualizacji wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie błędy, 

które nie wynikły z winy Zamawiającego. 

 



11. Materiały promocyjne dostarczone przez Wykonawcę mają być opakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Transport ma być zorganizowany w sposób, 

który nie powoduje uszkodzenia dostarczonych materiałów reklamowych. Za szkody 

powstałe z winy nienależytego opakowania lub transportu winę ponosi Wykonawca. 

Materiały reklamowe uszkodzone lub z wadami zostaną zwrócone Wykonawcy na 

jego koszt do ponownego wykonania.  

 

12. Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami wykonane zgodnie  

z przekazanym wzorem projektu ulotki i rollupu, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć do budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul 

Szopena 51, 35-959 Rzeszów. Dostawa może się odbywać w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. 

 

IV. Sposób i forma płatności 

 

Wykonawca wystawi rachunek/fakturę VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatną 

przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Rzeszowskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. 

 

 

   


