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OR-IV.272.1.13.2015                                                                               Rzeszów, dnia 30-03-2015 r. 
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie 
kampanii informacyjno-promocyjnej” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania 
jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

Pytanie 1: 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 
 

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę podczas wszystkich imprez sportowych,  
w których będzie brał udział KTS Tarnobrzeg, od dnia podpisania umowy do 31 maja 2015 r. 
 

Pytanie 2: 
 

 
Odpowiedź na pytanie 2: 

 

Znaki powinny być umieszczone na gotowych strojach sportowych zawodników klubu 
sportowego - stroje specjalistyczne sponsora sprzętowego klubu. 

 

Pytanie 3: 
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Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Banerów powinno być nie mniej niż 2 umieszczone w hali sportowej MOSiR w Tarnobrzegu 
podczas meczów. 
 

Pytanie 4: 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 4: 
 

Umieszczenie  flagi  ze znakiem graficznym Województwa Podkarpackiego  powinno być 
w halach sportowych, w których rozgrywane są mecze KTS Tarnobrzeg na wszystkich 
meczach rozgrywanych w trakcie trwania umowy (na miejscu w Tarnobrzegu i na wyjeździe 
w kraju i zagranicą). 
 

Pytanie 5: 

 
 

Odpowiedź na pytanie 5: 
 

Roll-up – nie miej niż 4 szt., balon nie mniej niż 1 szt.; - roll-upy, balony – przekaże 
Zamawiający w miarę możliwości. 
 

Pytanie 6: 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 6: 
 

Informatory klubowe winny być dwujęzyczne (polski, angielski) w ilości nie mniej niż 500 szt. 
rozdawane w Tarnobrzegu i na meczach wyjazdowych (w kraju i zagranicą). 

 

Pytanie 7: 
 

 
Odpowiedź na pytanie 7: 

 

Zamieszczenie informacji promocyjnej w formie logo Województwa Podkarpackiego na 
materiałach drukowanych: plakaty A3, zaproszenia (ilość: nie mniej niż 200 szt. – plakaty, 
zaproszenia – nie mniej niż 500 szt.), bilety (na biletach sprzedawanych na wszystkich 
meczach rozgrywanych w trakcie trwania umowy na miejscu w Tarnobrzegu; szacunkowo  
ok. 50 biletów na mecz (na podstawie sprzedaży w ubiegłym roku)). 
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Pytanie 8: 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 8: 
 

Umieszczenie reklamy znaku graficznego Województwa Podkarpackiego - logo na tablicy 
świetlnej w hali MOSiR w Tarnobrzegu, winno mieć miejsce w trakcie trwania meczu  
w regularnych odstępach czasowych – minimum 3 podczas meczu. 
 

Pytanie 9: 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 9: 
 

Patrz: odpowiedzi na pytania wyżej. 
 

Wykonawca winien zamieścić logo województwa na ściance prasowej klubu o wymiarach 
3,00 x 2,50 m; logo województwa umieszczone wraz z innymi logotypami partnerów/ 
sponsorów. 
 

Przez „inne materiały promocyjne” należy rozumieć materiały, o których mowa w Załączniku 
„Istotne (…)” nr 5 do SIWZ. 


