Rzeszów, dnia 22.08.2011 r.
Sz. P.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty
cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym dotyczącym: przygotowania wzorów plakatów, broszur oraz ulotek w ramach projektu pn.
„Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”.
I. Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
REGON 691560040, NIP 813-323-88-22
II. Opis przedmiotu zamówienia
Zlecenie obejmuje przygotowanie wzorów materiałów promocyjnych tj: plakatów, ulotek oraz broszur zgodnie
z opisem zawartym w załączniku nr 2, ramach projektu pn. „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego na poziomie europejskim".

Termin wykonania zlecenia: 30.10.2011 r.
Oferta powinna być przygotowana na wzorze zawartym w załączniku nr 1.
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Wybór oferenta zostanie dokonany do dnia 29.08.2011 r. godz. 15:00
Całość przedmiotu zamówienia musi zostać wykonana najpóźniej do dnia 30.10.2011 r.
IV. Kryterium oceny i wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym jest cena
ofertowa (znaczenie przy wyborze oferty - 100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać
będzie najniższą cenę. Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę
o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty
cenowej.
V. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 29.08.2011 r. do godz. 14.00
osobiście lub pocztą pod adres Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu, 35-959 Rzeszów, Aleja Rejtana 16a,
pok.66.
VI. Dodatkowe informacje
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Artur Kuliński, nr tel. 660-684-908
W imieniu Zamawiającego:
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego
2. Opis przedmiotu zamówienia

Broszury (5 różnych wzorów):
1. „Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej UR” – broszura informująca o wsparciu dla
pracowników dydaktycznych UR.
2. "Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW"
Broszura dla studentów Wydziału Ekonomii informująca o wsparciu dla studentów i innych
działaniach organizowanych w ramach projektu.
3. „Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego” (zad. Organizacja kursów
specjalistycznych dla osób spoza społeczności akademickiej). Broszura dla osób z zewnątrz,
informująca o wsparciu dla osób spoza społeczności akademickiej polegającym na organizacji
kursów specjalistycznych.
4. „Rada Ekspertów” (zad. Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do
potrzeb rynku pracy i GOW) – Broszura dla uczestników Rady Ekspertów
5. Broszura w języku angielskim opisująca wszystkie rodzaje wsparcia organizowane w ramach
projektu.
Ulotki (2 rodzaje):
1. "Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW",
ulotka mająca promować wsparcie dla studentów Wydziału Ekonomii UR.
2. Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego – ulotka informująca o wsparciu dla osób
spoza społeczności akademickiej polegającym na organizacji kursów specjalistycznych.
Plakaty (6 wzorów):
1. "Dostosowanie programu kształcenia na kierunku ekonomia do potrzeb rynku pracy i GOW".
2. Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Ustawicznego (Organizacja kursów specjalistycznych dla
osób spoza społeczności akademickiej).
3. Plakat z kalendarzem.
4. Plakat zapraszający na Dzień Otwartych Drzwi Projektu.
5. Plakaty elektroniczne (do publikacji w Internecie):
a. „Organizacja staży i wizyt studyjnych dla kadry akademickiej UR”.
b. „Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej UR” – rekrutacja
pracowników na szkolenia i kursy (tutaj treść ustalę)

Inne informacje:
1. Przygotowane wzory broszur, plakatów i ulotek powinny stanowić spójną koncepcję graficzną
oraz przekazywać informację wskazane przez Zamawiającego w sposób atrakcyjny i czytelny.
2. Wzory powinny zostać przygotowane w formacie programów używanych powszechnie w
grafice i poligrafii (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign).
3. Broszury mają zawierać przygotowane przez Wykonawcę infografiki obrazujące działania w
projekcie.
4. Wykorzystane mają być fotografie dostarczone przez Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zdjęć pochodzących z portali zajmujących się
sprzedażą zdjęć, przy czym każdorazowo ma to być uzgodnione ze specjalistą ds. promocji
oraz przy odbiorze dzieła załączona ma być lista takich zdjęć wraz z adresami pochodzenia.
6. Wszystkie materiały mają być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Wszystkie materiały powinny zachęcać do zapoznania się ze stroną internetową projektu:
potencjalur.univ.rzeszow.pl
8. Wszelkie konsultacje będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.
9. Wszystkie wykonane przedmioty Wykonawca dostarczy na koszt własny do siedziby
Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 23.08.2011 r.
Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 c
35 – 959 Rzeszów
FORMULARZ OFERTOWY
Dane oferenta:

Nazwa:

____________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________

Tel.

____________________________________________________________

NIP

_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ____________ dotyczące: przygotowania wzorów plakatów,
broszur oraz ulotek projektu pn. „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na
poziomie europejskim" oświadczam, że zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami zapytania
ofertowego za cenę:

I)

…………….…………...............

brutto za każdą broszurę

II)

…………….…………...............

brutto za każdą ulotkę

III)

…………….…………...............

brutto za każdy plakat

Łączna cena netto: ...........................................
Łączna cena brutto: …........................................

(słownie: ....................................................................................................................................................... .................................. ...........................................)

..................................................................................

(miejscowość i data)

.................................................................................

podpis

