
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Załącznik nr 5 do Procedury Rzeszów, dnia 7.11.2013 r.

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości przekraczającej 5 000 złotych brutto do równowartości w złotych 

kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów 

(nazwa jednostki zamawiającej)

Zaprasza do złożenia oferty na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej 
oraz materiałów promocyjnych w formie gotowej do druku dla projektu „Centrum Innowacyjnych 
Technologii” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej.

Strona i materiały mają mieć charakter promocyjno - informacyjny. Powinny się składać ze strony 
głównej i podstron zawierających:
- Tytuł programu, działanie, tytuł projektu, budżet projektu, szczegóły dotyczące umowy.
- Cele projektu i wskaźniki.
- Informacje o osobach odpowiedzialnych, koordynator projektu.
- Opis założeń i głównych kierunków działań Centrum.
- Opis wyposażenia (aparatury badawczej) i możliwości wykonawczych Centrum.
- Historię projektu od dnia rozpoczęcia do chwili obecnej.
- Aktualności.
- Dane kontaktowe
- Mapę dojazdu

Strona może być wykonana w dowolnej technologii, powinna być łatwa w obsłudze. W szczególności 
podstrony wymagające częstej aktualizacji powinny być obsługiwane przy pomocy edytora tekstów 
oraz systemu umożliwiającego umieszczanie plików graficznych na stronie.
Skład komputerowy materiałów do druku powinien być wykonany w formie matrycy gotowej do druku, 
w formacie PDF oraz DOC; tekst i ilustracje i skład powinny być poprawne pod względem edytorskim 
a tekst także poprawny językowo.
Elementy graficzne mogą być wykonane w dowolnej technologii. Szata graficzna powinna nawiązywać 
do specyfiki projektu „Centrum Innowacyjnych Technologii” Wraz ze stroną wycenie podlega roczna 
obsługa techniczna strony, itp.

Strona internetowa i materiały do druku, muszą obligatoryjnie zawierać następujące treści i logotypy 
graficzne:

• logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

• logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej (w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej PO RPW),
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• informacja o współfinansowaniu projektu z PO RPW tj. „Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

• nazwę i logotyp Uniwersytetu Rzeszowskiego

Termin realizacji zamówienia: wymagany 21 dni od dnia podpisania umowy

Wymagany min. okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: przelew bankowy

Inne wymagania, dotyczące przedmiotu zamówienia:......-............................................

Ofertę należy złożyć:

Miejsce: w formie elektronicznej na wskazany poniżej adres e-mail

Termin złożenia oferty: do 18.11.2013 r. do godz. 15.00

Nr faksu:..........-...................e-mail: ukudyba@ur.edu.pl

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Wszelkie zapytania proszę kierować na podany wyżej adres mailowy

Sposób przygotowania oferty: w formie elektronicznej

W treści oferty należy podać:
1. nazwę i adres Wykonawcy,

2. cenę brutto realizacji zamówienia,

3. termin realizacji,

4. okres gwarancji,

5. inne....................

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.

Podpis kierownika jednostki 

zamawiającej
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