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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Opis i zakres przedmiotu zamówienia  

 

1) Nazwa zamówienia.   

2) Źródło finansowania. 

3) Ogólny zakres (liczba sztuk materiałów, zadania).  

4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

5) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 

6) Nadzór nad przebiegiem usługi. 

7) Sposób rozliczenia, płatności. 

8) Kody CPV. 

 

1) Nazwa zamówienia.  

Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych:  

a) Roll-up 2 szt.     

b) Notes A5 500 szt.   

c) Torba reklamowa (lniana/bawełniana) 200 szt. 

d) Pen-drive (32 GB) 150 szt. 

e) Smycze 150 szt. 

 

2) Źródło finansowania.  

Projekt „HIstorical CAstle ParkS” (akronim: HICAPS)  jest realizowany w okresie od 01.06.2017 do 

31.05.2020 w ramach Programu INTERREG CENTRAL EUROPE, 3 priorytetu „Współpraca w zakresie 

zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego” i jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 

INTERREG CENTRAL EUROPE 

 

3) Ogólny zakres (liczba sztuk materiałów, zadania). 

 

Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych:  

 Roll-up 2 szt.     

 Notes A5 500 szt.   

 Torba reklamowa (lniana/bawełniana) 200 szt. 

 Pen-drive (32 GB) 150 szt. 

 Smycze 150 szt. 

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera:  

a) opracowanie graficzne,  

b) wykonanie / wydruk, 

c) dostarczenie do Zamawiającego materiałów promocyjnych. 

Wykonanie ww. czynności oraz dostarczenie do Zamawiającego według specyfikacji dostarczonej 

przez Zamawiającego i ustalonej wspólnie z Zamawiającym (bieżące konsultacje). 

 

Materiały promocyjne powinny spełniać poniższe warunki techniczne: 

 

 Rollup: 2 szt. 

 Wymiary: 100 cm x 200 cm 
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 Konstrukcja: kaseta ze stelażem z grubego aluminium, kaseta z mechanizmem samo 

nawijającym, składany maszt aluminiowy, górna listwa mocująca, dwie stopki rozsuwane 

 Wydruk: fotograficznej jakości (druk lateksowy w pełnym kolorze CMYK 4 + 0, jakość druku 

720 dpi) na materiale block-out,  nieprzepuszczającym światła 

 Dodatkowo: Torba transportowa solidna, trwała - funkcjonalny pokrowiec transportowy 

wykonany  

z wytrzymałego materiału 

 Wykonanie: według indywidualnego projektu podanego przez Zamawiającego (zawierającego 

uzgodnione treści, loga, oznakowania) 

 Cechy roll-upa po rozłożeniu: roll-up powinien stać pionowo do podłoża; boki nie mogą się 

zawijać (tj. krawędzie baneru winny być naprężone, czyli nieopadające i bez zafalowań), 

powinien stać stabilnie 

 

 Notes A5: 500 szt. 

 Format: A5 

 Materiał: papier offsetowy, min. 90g 

 Wykończenie: podklejony na tekturze litej, po krótszym boku, otwierany do góry, liniatura 

oraz logotypy, na każdej kartce notatnika, na odwrocie okładki informacje o projekcie według 

projektu podanego przez Zamawiającego 

 Ilość kartek: 50 

 Pakowanie: zbiorcze w kartonie 

 Metoda znakowania: druk offsetowy 

 Zabezpieczenia: lakier dyspersyjny 

 Kolorystyka: full color jednostronnie, logotypy wskazane w opisie. 

 

 Torba reklamowa: 200 szt.  

 Format: mieszczący w środku kartki A4 

 Wymiary: około 40x40x10 cm 

 Uchwyt: bawełna lub len, wszyte mocnym szwem 

 Materiał: bawełna lub len, gramatura min.140 g 

 Pakowanie: zbiorcze w kartonie 

 Metoda znakowania: druk offsetowy 

 Kolorystyka: naturalny ecru lub limonkowy (do ustalenia) 

 Ilość nadruków: tak, aby zmieściły się wszystkie wskazane w opisie zamówienia logotypy 

 Za torbie nadrukowane informacje o projekcie według projektu podanego przez 

Zamawiającego. 

 

 Pen-drive (32 GB) 150 szt. 

Opis: Pendrive 32 GB, USB metalowa obudowa 

 Zastosowanie: komputery, laptopy, tablety, radia samochodowe, itp. 

 Kolorystyka: Limonka 

 Specyfikacja: 

- Pojemność: 32GB 

- Typ: składany 

- Prędkość odczytu do 30Mb/s 

- Prędkość zapisu do 16Mb/s 

- Odporna na promieniowanie 

- Odporna na magnesowanie 
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- Nadruk logotypu i hasła dostosowane do wielkości przedmiotu zamówienia. 

 

 Smycze 150 szt. 

 taśma poliestrowa 

 szerokość 2 cm 

 długość min. 45 cm 

 nadruk loga na kolorze białym lub limonkowym 

 zapięcie karabińczyk. 

 

Dla elementów zamówienia gdzie Zamawiający nie dostarczył gotowego projektu, Wykonawca 

opracuje w wersji elektronicznej minimum 2 projekty graficzne. Projekt graficzny powinien być 

spójny dla wszystkich materiałów i przygotowany w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym. 

Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i modyfikacji projektu graficznego przygotowanego przez 

Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia zmian, o które wnioskuje 

Zamawiający. 

 

Stosowanie na etapie opracowania projektu graficznego: 

- logotypów przekazanych przez Zamawiającego, 

- logotypy na materiałach promocyjnych powinny być zamieszczone zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi promocji projektu współfinansowanego w ramach INTERREG CENTRAL EUROPE,   

- wykonane materiały promocyjne muszą być przedstawione w wersji elektronicznej Zamawiającemu 

w celu sprawdzenia, ewentualnego dokonania zmian i zatwierdzenia.  

 

4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 20 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. 

 

5) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 

Materiały promocyjne dostarczone będą do siedziby Zamawiającego – Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów, pokój 217 ( I piętro) 

 

6) Nadzór nad przebiegiem usługi. 

 

Nadzór prowadzony przez Wykonawcę. 

a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad realizacją 

zamówienia. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się 

problemach w realizacji usługi. 

c) Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego muszą mieć oznaczenie ze wskazaniem numeru 

umowy i datą jej zawarcia tj. Dotyczy umowy nr………………. zawartej dnia .......  

 

Nadzór prowadzony przez Zamawiającego  

a) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli w każdej 

chwili związania umową.  

b) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość konsultacji z pracownikami RARR S.A.  

w kwestiach dotyczących etapów realizacji przedmiotu zamówienia. Przedstawicielem 

Zamawiającego w zakresie uzgodnień technicznych, w tym akceptacji projektu graficznego   

i wydruku jest Pani Joanna Wojciechowska.  

dane kontaktowe: tel. (17) 86 76 229,  

e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl. 
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7) Sposób rozliczenia, płatności. 

a) Uwzględnienie w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 

cena brutto, która zostanie podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną maksymalną i nie 

podlega zwiększeniu w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

b) Rozliczenie z Wykonawcą odbędzie się po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia  

w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę i podpisany przez obie strony protokół zdawczo-

odbiorczy. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek z tytułu realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

c) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowany przedmiot zamówienia, 

w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, 

oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej przez przedstawiciela 

Zamawiającego dokonującego odbioru przedmiotu zamówienia. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i przekazania faktury, o której mowa w punkcie 7, 

litera b, Opisu i zakresu przedmiotu zamówienia, w terminie do 5 dni od daty realizacji 

przedmiotu zamówienia.     

 

8) Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień) 

kod CPV główny: 

PCV 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 

kod CPV dodatkowy: 

PCV 79822500-7 Usługi projektów graficznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


