Załącznik nr 5 do Procedury

Rzeszów, dnia 5.11.2012 r.

Wykonawca:
………………………………………
……………………………………….

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Projekt „Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na Poziomie Europejskim”

Zaprasza do złożenia oferty na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia przygotowanie wzorów graficznych plakatów, w tym plakatów z
kalendarium, broszury z kalendarium, posterów oraz ulotki
Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy
Wymagany min. okres gwarancji: n/d
Warunki płatności: przelew (21 dni)
Inne wymagania, dotyczące przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
Ofertę należy złożyć:
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu, 35-959 Rzeszów, Aleja Rejtana 16a, pok.66.
Termin złożenia oferty: 12.11.2012 r. godz. 14.00
e-mail: akul@univ.rzeszow.pl
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Artur Kuliński, nr tel. 660-684-908
Sposób przygotowania oferty:
W treści oferty należy podać:
1. nazwę i adres Wykonawcy,
2. cenę brutto realizacji zamówienia,
3. termin realizacji,
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za
najkorzystniejszą,
2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Artur Kuliński
Podpis kierownika jednostki
zamawiającej

Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 05.11.2012 r.

Rzeszów dn. ________________

Wycena usługi

Przedmiotem wyceny jest:
Przygotowanie wzorów graficznych plakatów, w tym plakatów z kalendarium, broszury z kalendarium,
posterów oraz ulotki pn. „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie
europejskim”.
Potencjalny usługodawca:
Imię i nazwisko (nazwa firmy): ........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................
Kontakt:........................................................................................................

Wycena usługi (brutto):
Plakaty i postery:........................................................................................................
Broszury:........................................................................................................
Ulotka:........................................................................................................

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

……………………………………………………….
Podpis osoby wyceniającej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 05.11.2012 r. (opis przedmiotu zamówienia)

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przygotowanie 13 różnych projektów graficznych plakatów z kalendarium w formacie
70x50cm lub zbliżonym. Projekty będą przedstawiać Uniwersytet Rzeszowski i będą
wykonane w technice będącej połączeniem grafiki i fotografii.
2. Przygotowanie projektu broszury promocyjnej (min. 13 kart) wraz z kalendarium w języku
angielskim w formacie 17x24cm.
3. Przygotowanie 6 projektów graficznych posterów (plakatów) – dla każdego zadania projektu
oraz plakat ogólny projektu.
4. Przygotowanie
5. Wzory powinny zostać przygotowane w formacie programów używanych powszechnie w
grafice i poligrafii (Corel Draw lub Adobe Photoshop lub Adobe InDesign).
6. Wykonawca ponosi koszt wykonania lub nabycia zdjęć potrzebnych do wykonania grafik.
7. Wszystkie materiały mają być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

