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OR-IV.272.2.26.2014                 Rzeszów, 08.04.2014 r. 

 

      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na opracowanie redakcyjne, graficzne i druk katalogu. 

 

Zamawiający, Województwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1.  § 3 SIWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę opracowania redakcyjnego, 
graficznego i druku Katalogu Targowego w związku z VIII Międzynarodowymi 
Targami Żywności i Produktów Ekologicznych „Ekogala” oraz imprezą towarzyszącą 
„Tradycyjne Smaki Podkarpackie”, na podstawie przekazanych przez 
Zamawiającego materiałów zdjęciowych i tekstowych. 

I. Zakres przedmiotu zamówienia: 

1. opracowanie treści merytorycznych przekazanych przez Zamawiajacego, 

2. obróbka zdjęć, 

3. zaprojektowanie okładki zgodnie z przekazaną szatą graficzną, 

4. dobór czcionki oraz skład DTP, 

5. łamanie, 

6. 1-krotna korekta Wykonawcy i wprowadzenie ew. korekt Zamawiającego, 

7. przygotowanie do druku oraz naświetlenie, 

8. wykonanie blach CTP,  

9. druk na materiałach własnych i oprawa, 

10. dostawa całości nakładu do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego do dnia 22 maja 2014 roku do godz. 
13.00.  

II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Katalog ma być opracowany i wydany, jako publikacja w wysokiej jakości 
edytorskiej. 

2. Katalog będzie składał się z trzech części: 
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Część 1 – słowo wstępne (3 strony po jednej dla przedstawiciela Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz przedstawiciela 
Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego). 

Część 2 – część katalogowa zawierająca fotografie oraz opis dotyczący wystawców 
biorących udział w VIII Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów 
Ekologicznych „Ekogala” 

Część 3 – spis treści 

3. Parametry techniczne Katalogu: 

a) opis: 

 objętość: do 100 stron + okładka, 

 oprawa: szyto – klejona,  

 format: 110 x 220 mm netto 

b) materiał:  

 papier okładki – matowa, pełny kolor, kreda 300 g 

 papier środka – papier offsetowy 1+1 – kreda 80 g, 

c) nadruk: 

 treść nadruku okładki: projekt okładki,  

 treść środka: materiał graficzny (treści oraz zdjęcia) opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego  

d) nakład: 250 szt., 

e) dostawa: siedziba Zamawiającego, do dnia 22 maja 2014 r. do godz. 
13.00 

III. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin 
wykonania  

1. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość dostarczonego materiału –  
w przypadku stwierdzenia błędów w pojedynczych egzemplarzach (np. krzywo 
przycięte okładki, niedbała oprawa, uszkodzenia w czasie transportu itp.) – 
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawionych egzemplarzy 
Katalogu. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt Katalogu za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy: 
w.baranowski@podkarpackie.pl oraz p.brud@podkarpackie.pl w terminie do 
dnia 12 maja 2014 roku w formacie PDF. Zamawiający dokona akceptacji lub 
wprowadzi zmiany do projektu w terminie 1 dnia roboczego. W przypadku, gdy 
na projekcie zostaną naniesione poprawki przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany do niezwłocznego naniesienia zmian i przesłania na ww. adresy 
e-mail aktualnego projektu celem ponownej akceptacji w taki sposób a by 
dotrzymać terminu, o którym mowa w pkt. 3.  

mailto:w.baranowski@podkarpackie.pl
mailto:p.brud@podkarpackie.pl
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3. Wykonanie próbnego egzemplarza katalogu  i przedstawienie do akceptacji 
Zamawiającego do dnia 16 maja 2014 roku. 

4. Katalog musi zostać przekazany Zamawiającemu na nośniku CD/DVD  
w formacie PDF do umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prac objętych zamówieniem od 
dnia podpisania umowy i zakończyć ich realizację (dostawa do siedziby 
Zamawiającego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2014 r. do 
godz. 13.00   

IV. Wymagania w zakresie stosowania nazw i nadruków 

Wszystkie publikacje wydawane w ramach PROW 2007-2013  – muszą zawierać 
następujące treści i znaki graficzne: 

a) na stronie tytułowej:  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Publikacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

b) wraz ze znakami graficznymi w następującej kolejności: logo Unii Europejskiej, 
logo Województwa Podkarpackiego, logo KSOW oraz logo PROW 2007-2013, 

c) zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia dodatkowych logotypów,  
w ciągu logotypów o których mowa w lit. b), 

d) opatrzenia publikacji formułą: egzemplarz bezpłatny na tylnej okładce, 

e) powyższe informacje oraz kolorystyka powinny być zgodne z „Księgą wizualizacji 
znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

2. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza 
Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy 
kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na druk katalogu”; 
znak sprawy: OR-IV.272.2.26.2014; nie otwierać do dnia 16.04.2014 r., 
godz. 11:00”. 
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1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 

1.3. Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2014 r. o godz. 10:00. Oferty 
złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę 
opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć 
dostarczenie zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – 
przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, 
czy oferta została złożona w terminie. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2014 r., o godz. 11:00, w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy:                   
35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – pok. nr 207. 

 


