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Zaproszenie
do wzięcia udzialu w składaniu o.fert dotyczących

Nr KSU : 0911ŻlŻ0061183

Proiekt:

Projekt pod Ętułem,,Rozszerzenie działalnoŚci pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu

poĘczkowego'' współfinansowanego Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi

priorytetowej I ,,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka'', działanie 1.1 ,,Wsparcie kapitałowe

przedsiębiorczoŚci'', schemat A ,,Wsparcie kapitałowe funduszy'' Regionalnego Programu

Operacyj nego Woj ew ó dztw a Podkarpackiego na lata 2007 -20t3

OkreŚlenie przedmiotu zamówienia:

wykonanie usługi polegającej na publikacji 1 artykułu w prasie o zasięgu regionalnym obejmującym całe

województwo podkarpackie, informującego o rea|tzacjt przęz Regionalną Izbę Gospodarczą projektu pt.

,,Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego''

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Ronvoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I

,rKonkurencyjna i innowacyjna gospodarka'', działanie 1.1 ,rWsparcie kapitalowe przedsiębiorczości'',

schemat A ,,Wsparcie kapitałowe funduszy'' Regionalnego Programu operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007-2013

Usługa obejmowac będzie dokonanie korekty redakcyjnej orazprzygotowanie projektu graficznego artykułu.

RIG przekaże Wykonawcy tekst do publikacjl oraz logotypy w odpowiednim formacie. W ar1ykule naleŻy

umieśció:

o Emblemat Unii Europeiskiej z napisem ,,IJnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego

PROGRAM RECIONALNY
Nl\Rlof]O\Ą/A STRATF(,l.Ą sPal jF](]gc l W 

W.JĘWODZTW.PODKARPA.K}E
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSU
ROZWOJU REGIONALNEGO

odniesienie doo Loga Narodowej Strategii Spójności w formie znaku plogramu regionalnego

finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

o Herb województwa podkarpackiego z podpisem "WOJEWODZTWO PODKARPACKIE''



. opis: ,,Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkow Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na Iata Ż007 -2013"

o Hasło ,,Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego''

Publikacja artykułu powinna nastąpió w dniach od poniedziałku do piątku (dni robocze). ogłoszenie o 80

centymetrach kwadratowych wraz z elementami graftcznymi i logotypami w kolorze na stronie 5 gazety.

Termin ukazania się arlykułu do 4 listopada 20IIr. Cena podana w of-ercie powinna zawieraó wszystkie

koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Tryb zamówienia:

zlecenie zamówięniana zasadzie wyboru najkorzystniejszej ofert - zapytania ofeńowe.

Termin składania ofert:

27.10.2011 r. do godz. 11.00

Osoba do kontaktu :

Marta Partyka, Sylwia Burdzy

tel. 1 5 I 8 4 4 -03 - 57, e-mai I : rigfpozy czkowy@onet. pl,

Kryteria ocenv ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena I00% (cena 1 centymetra kwadratowego). Zleceniobiorca odpowiadając na

zapytanie ofeftowe określa cenę jednostkową 1cm2, która będzie niezmienna do 4 listopada 2O11r.

Inne informacie:

Wykonawc a ptze\<łada tylko jedną oferlę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i

złoŻęntem ofeńy. oferty złoŻonę po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofer1

Zamawiający moŻe Żądać od oferentów wyjaśnien dotyczących treŚci złozonych ofer1.

Informacja o wyborze wykonawcy zostanie ptzekazana telefonicznie do wykonawcy najpózniej do 28

pazdziernika 201 1r.

Mieisce składania ofert:

Biuro Regionalnej Izby Gospodarczej, ul. 1-go Sierpnia 26b,37-450 Stalowa Wola lub przesłać droga

mailową e-mail : ri gf-prłz.yc zk ow.y (Jonet 
" 
pl, ri glO,cl net. pl,

data i podpis


