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Załącznik nr 1 
Znak sprawy: RARR/CZP/2429/2015 

Rzeszów, 11.05.2015 r. 
 
 
Zaproszenie do składania ofert 
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego na: 
 
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora 
Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – 
Technologicznego -III etap PPNT” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna 
gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 
 
Część 1: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz wykonanie 
ścianki wystawienniczej dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz 
z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT” ; 
Część 2:  Przygotowanie projektu graficznego  i utrwalenie go na płycie CD oraz 
wykonanie dwóch rollup-ów dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego 
wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap 
PPNT”; 
Część 3: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz wykonanie 
1000 sztuk wizytówek dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz  
z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT”. 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Część 1: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz wykonanie  
1 ścianki wystawienniczej. 
Ścianka wystawiennicza opis:  
a) Ścianka łukowa z kufrem (trybunką), aluminiowa, półautomatyczny sposób 
rozkładania; 
b) Panele z grafiką montowane w sposób magnetyczny; 
c) Minimalna grubość paneli 0,6 mm; 
d) Pełnokolorowy, fotorealistyczny, wysokiej jakości druk wykonany metodą cyfrową na 
folii samoprzylepnej w rozdzielczości minimum 1440DPI trwale zabezpieczony przed 
promieniami UV  oraz uszkodzeniami mechanicznymi; 
e) Możliwość rozbudowy ścianki do dowolnego wymiaru; 
f) System maskowania łączeń między panelami; 
g) Podświetlenie: reflektory 2 sztuki (reflektor minimum 50 wat, przewód minimum 4 m 
zakończony wtyczką, dostosowany do zasilanie 230V/50Hz, regulowana głowica, 
oświetlenie pakowane w walizę); 
h) Specjalny kufer mieszczący zarówno panele z grafiką jak i konstrukcję ścianki; 
i) Waga ścianki nie przekraczająca 10 kg; 
j) Gwarancja na uszkodzenia mechaniczne oraz na wydruk: 5 lat; 
k) Wysokość ścianki wystawienniczej: 230 cm; 
l) Szerokość ścianki wystawienniczej: 344 cm. 
Wszelkie oznaczenia oraz treści umieszczone na ściance wystawienniczej muszą być 
zgodne z wytycznymi dot. „Zasad promocji projektów dla Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” (strona: 18-21, 33-34). 
 
Część 2: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz wykonanie   
2 sztuk rollup-ów. 
Rollup opis: 
a) Szerokość 1200 mm, wysokość - 2000 mm; 
b) Listwa zatrzaskowa; 
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c) Stopy dla lepszej stabilności rollupu; 
d) Materiał - Anodowane aluminium; 
e) Kaseta umożliwiająca oklejenie jej grafiką; 
f) Waga kasety minimum 4,5 kg; 
g) Grafika wykonana na materiale rollupowym (tkanina poliestrowa) z przekładką 
blokującą światło, odpornym na zawijanie się banera do środka; 
h) Nadruk wykonany metodą cyfrową w rozdzielczości minimum 1440DPI trwale  
zabezpieczony przed promieniami UV  oraz uszkodzeniami mechanicznymi; 
i) Rollup pakowany w wyściełany pokrowiec; 
j) Podświetlenie: reflektor minimum 50 wat, przewód minimum 2,5 m zakończony 
wtyczką, dostosowany do zasilanie 230V/50Hz, regulowana głowica, specjalny klips 
umożliwiający montaż oświetlenia do rollupa, oświetlenie pakowane w walizę; 
k) Gwarancja na uszkodzenia mechaniczne oraz na wydruk 5 lat. 
 
Wszelkie oznaczenia oraz treści umieszczone na rollupie (2 sztuki) muszą być zgodne  
z wytycznymi dot. „Zasad promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013” (strona: 18-21, 33-34). 

 
Część 3: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz wykonanie 
1000 sztuk wizytówek. 
(Wizytówki opis: wykonanie 5 pakietów, każdy pakiet będzie zawierać 200 wizytówek). 
Wielkość wizytówki: 90 x 50 mm. 
Wszelkie oznaczenia oraz treści umieszczone na wizytówkach muszą być zgodne  
z wytycznymi dot. „Zasad promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013” (strona: 22-26). 

 
Rollup oraz ścianka wystawiennicza obowiązkowo musi zawierać: logo PO RPW, 
odwołanie słowne do pełnej nazwy EFRR, emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne 
do Unii Europejskiej, hasło promocyjne przeznaczone dla PO RPW „Fundusze Europejskie 
– dla rozwoju Polski Wschodniej”. Ponadto należy umieścić następująca informację: 
Projekt Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi 
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – III etap realizowany przez 
Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
CPV: 79.34.22.00-5 – usługi z zakresu promocji,  

  79.81.00.00-5 – usługi drukowania, 
  79.82.25.00-7 – usługi projektów graficznych, 
  79.82.20.00-2 – usługi składu, 
  79.82.30.00-9 – usługi drukowania i dostawy. 

 
II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 
100% cena.  
 
III Przygotowanie oferty 
Ofertę należy złożyć w budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – 
Sekretariat pokój 317 do dnia 18.05.2015 r. w formie pisemnej na Formularzu 
Oferty. Liczy się data wpływu Oferty do RARR S.A. 
 
Znak sprawy: RARR/CZP/…………/2015 
 
IV Kontakt z wykonawcą 
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
 
Jacek Smulski – 17 773 68 22 
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FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej  30 000 euro. 
 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 
 
Sprawę prowadzi: Jacek Smulski 
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora 
Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – 
Technologicznego -III etap PPNT” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna 
gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Część 1: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz wykonanie 
ścianki wystawienniczej dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz 
z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT” ; 
Część 2: Przygotowanie projektu graficznego  i utrwalenie go na płycie CD oraz 
wykonanie dwóch rollup-ów dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego 
wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap 
PPNT”; 
Część 3: Przygotowanie projektu graficznego i utrwalenie go na płycie CD oraz wykonanie 
1000 sztuk wizytówek dla projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz  
z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego -III etap PPNT”. 
 
III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe. 
 
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 
 
Nazwa wykonawcy ………………………………………. 
Adres wykonawcy …………………………………………. 
REGON …………………………………………… 
NIP……………………………………………. 
Tel. .......... 
Fax .......... 
e-mail ................. 
 
Część 1: Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
cenę netto: ……………..zł za opracowanie projektu graficznego ścianki wystawienniczej 
słownie netto:……………………………………... 
cenę brutto: ………….zł za opracowanie projektu graficznego ścianki wystawienniczej 
słownie brutto: ………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………………. 
słownie podatek VAT……………………………. 
 
cenę netto: ……………..zł za wykonanie ścianki wystawienniczej 
słownie netto:……………………………………... 
cenę brutto: ………….zł za wykonanie ścianki wystawienniczej 
słownie brutto: ………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………………. 
słownie podatek VAT……………………………. 
 
Część 2: cenę netto: ……………..zł za opracowanie projektu graficznego - rollup 
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słownie netto:……………………………………... 
cenę brutto: ………….zł za opracowanie projektu graficznego - rollup 
słownie brutto: ………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………………. 
słownie podatek VAT……………………………. 
 
cenę netto: ……………..zł za wykonanie dwóch rollup-ów 
słownie netto:……………………………………... 
cenę brutto: ………….zł za wykonanie dwóch rollup-ów 
słownie brutto: ………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………………. 
słownie podatek VAT……………………………. 
 
Część 3: cenę netto: ……………..zł za opracowanie projektu graficznego wizytówki 
słownie netto:……………………………………... 
cenę brutto: ………….zł za opracowanie projektu graficznego wizytówki 
słownie brutto: ………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………………. 
słownie podatek VAT……………………………. 
 
cenę netto: ……………..zł za wykonanie Wizytówek - 1000 sztuk 
słownie netto:……………………………………... 
cenę brutto: ………….zł za wykonanie Wizytówek - 1000 sztuk 
słownie brutto: ………………………………………. 
podatek VAT: ………………………………………. 
słownie podatek VAT……………………………. 
 
 
2. Deklaruję ponadto: 
a) termin wykonania zamówienia: …………………………….. 
b) warunki płatności: …………………………………………… 
c) okres gwarancji:………………………………. 
3. Oświadczam, że: 

� zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 

� zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego uwag. 
� związani jesteśmy ofertą do……………………….. 
� w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na 

warunkach zawartych w zaproszeniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1 KRS lub inny dokument 
2……………………………………. 
3…………………………………… 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 
................................, dn……………………………. 
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 
(pieczęć Wykonawcy) 


