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STTONA I

dotyczące uslugi opracowania i wykonania systemu identyfikacji wizualnej klastra i materiał w
promocyjno - informacyjnych w ramach projektu ,,Klaster Spawalniczy ,,,KLASTAL'- integracja i
wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej''
w ramach : Program operacyjny Rozrv j Polski Wschodniej' ośpriorytetowa INowoczesna Gospodarka,
działanie I.4 ,,Promocja i wsp łpraca'', komponent: Wsp łpracao obszar Tworzenie i rozw j klastr w
I. Zamawiający:
Regionaln a lzba Gospodar cza w Stalowej Woli

Adres zamawiającego: ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, tęlefor/fax: 015 844-03-57, email:
rig@onet.pl, www.rig-stw.pl ,NIP 865-20-39-216, REGON 830374880, KRS 0000072702.
II. Opis przedmiotu zam wienia:

1. Przedmiotem zam wienia jest usługa kompleksowego opracowania i wykonania systemu identyfikacji
wizualnej klastra i materiał w promocyjno _ informacyjnych w ramach projektu ,,Klaster Spawalniczy
,,KLASTAL'' integracja i wzrost konkurencyjności branĘ spawalniczej w Polsce Wschodniej''
wsp łfinansowanego ze środkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
według ponizszej specyfikacj i:
. opracowane systemu idenĘfikacji wizualnej klastra i materiał w promocyjno _ informacyjnych,
. wykonanie, wydruk i dostawa materiał w promocyjno _ informacyjnych
2. Szczeg łowy opis przedmiotu zam wienia:
1I Etap

I

opracowane svstemu identvftkacii wiułalnei klgstra i materiał w promocvino _ informacvinvch
Przedmiotemzam wienia jest kompleksowe przygotowanie systemu idenĘfikacji wizualnej klasffa i materiał w
promocyj no-informacyj nych w postaci opracowania proj ekt ow graftcznych :
a) logoĘp klastra,
_
/ projektu folderu (6 stron, format A4) w wersji dwujęzycznej polsko angielskiej , zawierającego:
_ stronę
logo
Po
RPw,
UE orazzhasłem promocyjnym
logo
klasffa,
z
logo
Ęrtułową znazwąprojektu,
_ sffonę koricową z kontaktem do Lidera projektu i loga załoĘcie|i klastra
_ wewnątrz cztery strony (z miejscem na tekst na każdęj; zaprojektowanie nagł wk w do tekst w _rozdziaĘ,
podrozdziaĘ)
;

c/ projektu ulotek (format
d,)

A4 złożony na3 części)w wersji dwujęzycznej polsko _ angielskiej,

projektu plakatu promującego projekt (format A2).

2t Etap 2

Wvkonanie. wvdruk i dostawa materiał w promocvino _ informacvinvch
a) folder w dwujęzycznych polsko _ angielskich _ nakład 1000 szt.
b) ulotek dvujęrycznych polsko _ angielskich _ nakład 1000 szt.
c) plakat w promujących projekt _ nakład 300 szt.

:

Wymogi co do folder w:
1) Format: A4, szyte
2) Gramatura papieru: 2009
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3) Rodzaj papieru: kreda matowa'

'

4) Kolor: CMYK, 4+4; okładka: folia
5) Ilośćstron: 6
6) w folderze muszą się ntaIeźć:

UV matowa

Logotypy zgodnie zwyĘcntvmi doĘczącymi ontaczania projekt w w ramach Po RPW
- Informacja o wsp łfinansowaniu projektu ze środk w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
-

Rozwoju Regionalnego
-Wz r wiana|izacji opracowany we wsp Ęracy zamawiającego z oferentem

Strona | 2

_Treśćmerytorycznazatwierdzonaprzezzamawiającego
_ Logo zamawiającego
Wymogi co do ulotek:

l)
2)
3)
4)
5)
6)
!
l

Format _ składany A4 do

DL (łamany na 3 częŚci)

Dwustronna
Papier bĘszczący, kreda
Gramatura - 250 albo 300 g
W pełnym kolorzel4+4 (pełny kolor obustronnie)
Na ulotkach muszą się na|eźć:
Logotypy zgodnie zwficznymi dotyczącymi oznaczania projekt w w ramach Po RPW

Informacja

o wsp łfinansowaniu projekfu ze środk w Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego

Funduszu Rozwoj u Regionalnego
!
Wz r wizualizacji opracowany we wsp Ęracy zamawiającego z oferentem

!
n

Treśćmerytorycznazatwierdzonaprzezzamawiającego
Logo zamawiającego

Wymogi co do plakat w:

1)
2)
3)
4)
!
!

Format A2 (42160 cm)

Gramatura-2DD g

W pełnym kolorzel4+O
Na plakacie muszą się ntaleźć:
Logotypy zgodnie zwficznymi dotyczącymi oznaczania projekt w w ramach Po

Informacja

RPw
o wsp łfinansowaniu projektu ze środk w Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego

Funduszu Rozwoj u Re gionalnego
I
Wz r wizualizacji opracowany we wsp Ęracy zamawiającego z oferęntęm

l
l

Treśćmerytorycznazatwięrdzonaprzezzamawiającego
Logo zamawiającego

3) System idenĘfikacji wizualnej klastra i materiaĘ promocyjno-informacyjne będą tworzone w ścisłej
wsp Ęracy z Zamawiającym. Zamawiaiący zasttzega sobie prawo do wnoszenia korekt i nnian do projekt w
graftcznych.
4) Projekty graflczne, autorskie prawa majątkowe stosujące się do nich oraz prawa do powielania i modyfikacji
w każdej form ie pr zej dą w wyn iku n e alizow ania zam w i e ni a na Zamawiaj ąc e go.
5/ Elementy identyfikacji wizualnej projektu i materiał w promocyjno _ informacyjnych powinny zawierać
zraki Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Rozw j Polski Wschodniej zgodnie z zasadami promocji
projekt w w ramach Programu Operacyjnego Rozw j Polski Wschodniej 2007-2013 , zgodne z dokumentem
,,Zasady promocji projekt w w ramach Programu Operocyjnego Rozw j Polski Wschodniej2007-2013" (plik
PDF w załączeniu) oraz informacjamizawaĘmi na stronie www.porpw.parp.gov.p|/index/index/l l34.
III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zam wienia:

l. Termin realizacji:

Termin wykonania przedmiotu zam wienia:
_ Etap 1 opracowane systemu identyfikacji wizualnej klasffa i materiał w promocyjno _ informacyjnych _ do
20 czerwca2Dl} r.
- Etap 2 Wykonanie, wydruk i dostawa materiał w promocyjno _ informacyjnych _ do 10 lipca 2012 r.
2. Wykonawca usługi.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę
zdolnymi do wykon ania zamowienia.
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Wykonawca posiada doświadczenie W wykonywaniu podobnych zlęcen.
Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawcow zarowno polskich jak izagranicmych.
Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załączrik nr l).
Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo zZamawiającym (załączniklr 2).
3. Sposrib obliczenia ceny:
Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zam wienia.
Strona
4. Spos b i termin zapłaty:
Na podstawie faktury VAT wystawianych:
- zanealizowanie etapu l,
- za nealizowanie etapu 2
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze

VAT.

5. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zam wienia:
a) Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w

PLN.

b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upĘwem terminu składania ofen.

IV. Miejsce oraz termin zlożenia ofert:

l.ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie na|eŻy składać za poŚrednictwęm poczty bądź osobiŚcie na
adres Regionalnalzba Gospodarcza,ul.l-go Sierpnia26b,37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia
29.05.20t2 r. godz.12.00. oferta powinna zawierać cenę brutto wyżej wymienionej usługi.

2. w dniu 29.05 .2012 r. Zamawiający przeprowadzi ana|izę złoŻonych ofert.
3. Wyb r i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 30.05.20l2 r. o decyzji
zamaw iającego zo stanie powiadomiony tylko zwy cięzca postępowania.
4. oferty zfożonę po terminie nie będą rozpaĘwane.
5. w toku badania i oceny ofertZamawiający moŻe Żądać od oferent w wyjaśnieri doĘczących treści złożonych
ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rig-stw.pl.

V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe _ zlecenie zam wieniana zasadzie wyboru najkorzystniejszej

VI. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena ofertowa brutto

-

ofeĘ

l00o/o,

VII. Pozostałe informacje:

1. w niniejszym

postępowaniu Zamawiający dopuszcza mozliwośćprzekazywania sobie przęz strony

postępowania informacji za pomocą pocŻry elektronicznej na adres: riq@onet'pl, mszczepanska@rig-stw.p]
2. O zamowienie mogą ubiegać się Wykonawcy' kt rzy zaoferują przedmiot zam wienia zgodny z wymogami
Zamawiającego określonymi w niniej szym zapytaniu ofertowym.
3. ofeĘ nie spełniające kt regokolwiek zwymagafi zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszcza wyłącnie składanie ofert obejmujących wykonanie całej usfugi.
5. Wykonawcy nie przysługują Żadne środkiodwoławcze.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unięwaŻnienia postępowania na kaŻdym jego etapię bęz podania
przyczyrly atakŻe do pozostawienia postępowaniabęz wyboru oferty.
Informacji szczegołowych na temat zapytania mozla uzyskać pod numerem telefonu: 015 844-03-57
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