
Załącznik nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa: 

Dostawa materiałów promocyjnych  

Źródło finansowania: 

Fundusze przeznaczone na promocję Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego Aeropolis 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

I. Postanowienia ogólne: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, naniesienie logotypów Podkarpackiego Parku Naukowo-

Technologicznego Aeropolis (zwany dalej: Aeropolis) i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. (zwany dalej: RARR S.A.) oraz dostawa materiałów promocyjnych zgodnie  

z opisem w punkcie II Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyłącznie materiały promocyjne z naniesionymi 

logotypami Aeropolis i RARR S.A. zgodnymi z projektami graficznymi wcześniej 

zaakceptowanymi przez Zamawiającego.  

 

3. Przedmiot zamówienia opisany w punkcie II Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ma 

być nowy i pełnowartościowy.  

 

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:  

1) przekazanie Wykonawcy materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia drogą elektroniczną poprzez e-mail - do 2 dni od dnia podpisania umowy, 

2) przekazanie przez Wykonawcę projektów graficznych w formie wizualizacji - do 3 dni od dnia 

otrzymania materiałów od Zamawiającego,  

3) zgłoszenie uwag przez Zamawiającego – do 2 dni od dnia otrzymania wizualizacji materiałów 

promocyjnych,  

4) dokonanie poprawek zgodnie z sugestiami Zamawiającego oraz przekazanie poprawionych 

wizualizacji Zamawiającemu celem akceptacji – do 2 dni od dnia zgłoszenia uwag przez 

Zamawiającego,  

5) ostateczna akceptacja wizualizacji wszystkich materiałów promocyjnych – do 2 dni od dnia 

otrzymania poprawionych wizualizacji materiałów promocyjnych,  

6) wykonanie przedmiotu zamówienia i dostawa w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia 

ostatecznej akceptacji wizualizacji wszystkich materiałów promocyjnych przez 

Zmawiającego.   

5. Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi do projektów 

graficznych zgłaszane przez Zamawiającego.  

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia przygotowanego przez Wykonawcę projektu 

graficznego materiału promocyjnego i żądania przygotowania nowego projektu graficznego.  

 

7. Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami, wykonane według wcześniej 

zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów graficznych, Wykonawca dostarczy do 

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

Rzeszów, pokój nr 211. Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00 – 14:00.  



 

8. 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. 

 

9. Wykonawca ma obowiązek umieścić na opakowaniach zbiorczych informacje dotyczące nazwy 

materiału promocyjnego oraz ilości sztuk w danym opakowaniu.  

 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport, który nie spowoduje uszkodzenia materiałów 

promocyjnych. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania lub transportu winę ponosi 

Wykonawca. Kalendarze uszkodzone lub z wadami zostaną zwrócone Wykonawcy na jego koszt 

do ponownego wykonania.  

 

11. Wykonawca zapewni wyładunek materiałów promocyjnych oraz ich złożenie w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce składowania jest dostępne w godz. 8:00 – 14:00. 

 



 

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

  
   

      
L.

p. 
Nazwa 

Ilość 

(sztu

ki)  

Opis produktu Znakowanie  Zdjęcie poglądowe * 

1 
Notes czarny  

z gumką 
200 

Czarny notes A5 z gumką wykonany  

z ekoskóry PU. Wymiar: 140 x 209 x 14 mm. 

Zawartość notesu: co najmniej 80 kartek  

o gramaturze co najmniej 70 gsm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone  

w środowej części okładki 

dowolną trwałą techniką.  

2 
Notes czerwony  

z gumką  
200 

Czerwony notes A5 z gumką wykonany  

z ekoskóry PU. Wymiar: 140 x 209 x 14 mm. 

Zawartość notesu: co najmniej 80 kartek  

o gramaturze co najmniej 70 gsm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone  

w środowej części okładki 

dowolną trwałą techniką.  

3 

 

Notes niebieski  

z gumką 
200 

Niebieski notes A5 z gumką wykonany  

z ekoskóry PU. Wymiar: 140 x 209 x 14 mm. 

Zawartość notesu: co najmniej 80 kartek  

o gramaturze co najmniej 70 gsm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone  

w środowej części okładki 

dowolną trwałą techniką.  

4 
Notes zielony  

z gumką 
200 

Zielony notes A5 z gumką wykonany  

z ekoskóry PU. Wymiar: 140 x 209 x 14 mm. 

Zawartość notesu: co najmniej 80 kartek  

o gramaturze co najmniej 70 gsm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone  

w środowej części okładki 

dowolną trwałą techniką.   

5 Kubek termiczny  150 

Kubek termiczny wykonany z metalu  

i tworzywa w kolorze czarnym. Zawiera 

blokadę zamka, która zabezpiecza kubek przed 

przypadkowym otwarciem. Wnętrze wykonane 

ze stali o pojemności 440 ml. Wymiar:  

⌀ 65 x 235 mm. 

Nadruk na korpusie z dwóch 

stron różnych jednokolorowych 

logotypów; z jednej RARR S.A., 

z drugiej Aeropolis dowolną 

trwałą techniką. 

 



6 
Długopis żelowy 

granatowy 

200 

 

Długopis wykonany z metalu z mechanizmem 

typu twist w kolorze granatowym. Cienki 

żelowy wkład o grubości 0,5 mm.  

Wymiar: 140 x 10 mm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) wygrawerowane 

jednostronnie na korpusie. 
 

7 
Długopis żelowy 

srebrny  
200 

Długopis wykonany z metalu z mechanizmem 

typu twist w kolorze srebrnym. Cienki żelowy 

wkład o grubości 0,5 mm. Wymiar: 140 x 10 

mm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) wygrawerowane 

jednostronnie na korpusie. 

 

8  
Długopis żelowy 

różowy 
200 

Długopis wykonany z metalu z mechanizmem 

typu twist w kolorze różowym. Cienki żelowy 

wkład o grubości 0,5 mm. 

Wymiar: 140 x 10 mm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) wygrawerowane 

jednostronnie na korpusie. 
 

9 Ołówek 600 

Ołówek z gumką, naostrzony w kolorze 

niebieskim. Wymiar: ⌀ 0,7 x 18,6 cm (+/- 0,7 

cm). 

Nadruk jednokolorowych 

logotypów (RARR S.A.  

i Aeropolis) jednostronnie,  

w górnej części ołówka dowolną 

trwałą techniką. 
 

10 
Zestaw 

piśmienniczy 
200 

Komplet piśmienniczy składający się  

z długopisu i pióra kulkowego zapakowanych 

w etui w kolorze czarnym. Wymiary: 178 x 65 

x 39 mm (etui), 138 x ⌀ 12 mm (roller),  

142 x ⌀ 12 mm (długopis). 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) wygrawerowane 

na metalowej blaszce 

umieszczonej na etui.  

11 Notes  200 

Notes w kolorze zielonym zamykany na 

gumkę o niepełnym formacie A6 z co najmniej 

70 kartkami. Okładka wykonana z ekoskóry 

PU. Na wewnętrznej stronie okładki 

umieszczone bloczki karteczek 

samoprzylepnych. Do notesu dołączony 

długopis; wkład czarny lub niebieski. Wymiar: 

100 x 144 x 13 mm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone na 

okładce dowolną trwałą techniką. 
 



12 
Zestaw karteczek 

samoprzylepnych 
250 

Zestaw karteczek samoprzylepnych w czarnym 

etui o wymiarach 230 x 107 x 30 mm. 

Zawartość: 1 bloczek dużych karteczek,  

2 bloczki średnich karteczek w różnych 

kolorach i 8 małych bloczków zakładek 

indeksowych w różnych kolorach.  

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) wygrawerowane 

na metalowej blaszce 

umieszczonej na etui. 
 

13 Zestaw kartek  
250 

 

Kostka z zestawem karteczek wykonana  

z szarego papieru o teksturze drobnej kratki. 

Kostka zawiera 300 luźnych kartek na notatki. 

Na wewnętrznej stronie wieczka przyklejone 

karteczki memo w różnych kolorach. 

Wymiar: 99 x 107 x 43 mm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone na 

opakowaniu dowolną trwałą 

techniką.  

14 
Zestaw 

długopisów  
200 

Zestaw piśmienniczy składający się  

z długopisu oraz pióra kulkowego w kolorze 

pomarańczowym. Przybory piśmiennicze 

wykonane z metalu, etui z mocnej tektury 

wykończonej kolorowym papierem. Długopis  

z mechanizmem typu twist. Wkład pióra  

i długopisu w kolorze niebieskim lub czarnym. 

Wymiar: 185 x 60 x 27 mm (pudełko); 140 x 

11 mm (długopis, pióro kulkowe) 

 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A.  Aeropolis) umieszczone na 

opakowaniu dowolną trwałą 

techniką. 
 

15 
Notes  

z długopisem 

200 

 

Notes z karteczkami memo oraz długopisem. 

Notes w oprawie tekturowej. Długopis 

wykonany z tektury i tworzywa z recyklingu  

z czarnym lub niebieskim wkładem. 

Wymiar: 90 x 142 x 14 mm. 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone  

na okładce notesu oraz 

jednostronnie na korpusie 

długopisu dowolną trwałą 

techniką. 

 

16 
Zestaw brelok + 

długopis 
120 

Zestaw w skład którego wchodzi brelok  

i długopis zapakowane w czarne pudełko. 

Długopis z czarnym lub niebieskim wkładem. 

Brelok z dwoma kółeczkami. Wymiar: 98 x 

168 x 27 mm (etui), 128 x ⌀ 10 mm (długopis), 

24 x 64 x 4 mm (brelok). 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) zamieszczone 

na opakowaniu dowolną trwałą 

techniką.  
 



17 
Zestaw termos +  

2 kubki   
180 

Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 500 

ml wraz z nakrętką-kubeczkiem o pojemności 

90 ml oraz dwa kubki termiczne o pojemności 

260 ml. Wymiar: ⌀ 65 x 118 mm (kubek); ⌀ 70 

x 250 mm (termos).  

Nadruk na korpusie termosu  

jednokolorowych logotypów  

(RARR S.A., Aeropolis), 

dowolną trwałą techniką. 

Nadruk na kubkach 

jednokolorowych logotypów;  

(RARR S.A., Aeropolis) 

dowolną trwałą techniką. 

Nadruk na opakowaniu 

jednokolorowych logotypów 

RARR S.A. i Aeropolis dowolną 

trwałą techniką. 

 

18 Zestaw dla dzieci  80 

Zestaw dla dzieci w drewnianym pudełku, 

który zawiera: ołówek, gumkę, temperówkę, 

kredki i farbki z pędzelkiem. Wymiar: 155 x 

120 x 28 mm.  

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone na 

pudełku dowolną trwałą 

techniką. 
 

19 Zestaw lunchowy 150 

Zestaw lunchowy w kolorze zielonym 

zawierający bidon, pojemnik na żywność oraz 

torbę termiczną. Pojemnik wyposażony w 

łyżeczkę oraz różne przegródki, które można 

wymieniać. Torba termiczna z izolacją PEVA. 

Pojemnik i bidon wykonane z tworzywa BPA 

FREE. Wymiar: 200 x 180 x 145 mm, dł. 

rączki 215 mm. 

 

Jednokolorowe logotypy (RARR 

S.A., Aeropolis) umieszczone na 

torbie termicznej dowolną trwałą 

techniką.  

 

 

 

* W każdym przypadku zamieszczania przez Zamawiającego wizualizacji konkretnego materiału promocyjnego należy ja traktować jako materiał 

poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta przedmiotu zamówienia preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, 

który może nieznacznie różnić się od prezentowanego. 



W szczególnie uzasadnionym przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę umiejscowienia 

logotypów (RARR S.A., Aeropolis) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego w formie 

pisemnej lub elektronicznej na przedmiotową zmianę. Powyższa zmiana objęta jest ceną zaoferowaną 

przez Wykonawcę.  

W szczególnie uzasadnionym przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany koloru 

materiałów promocyjnych. Powyższa zmiana objęta jest ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.  

 

 

III. Logotypy: 

 

1) Logotyp Aeropolis: 

       

 

2) Logotyp RARR S.A.  

 

      

 

 

 

 

  
 

 


