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OR-IV.272.1.21.2014                  Rzeszów, 01.04.2014 r. 

      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych Województwa 
Podkarpackiego podczas imprez sportowych o randze krajowej  i międzynarodowej. 

 

Zamawiający, Województwo Podkarpackiego, 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. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno – 

promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych o randze krajowej i 

międzynarodowej. Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące zadania: 

 

Zadanie 1 

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej Województwa 

Podkarpackiego podczas imprez sportowych Klubu Tenisa Stołowego Tarnobrzeg w ramach 

rozgrywek krajowych ekstraklasy w okresie od dnia podpisania umowy do 31 maja 2014 

roku, zgodnie z poniższym opisem: 

1. Umieszczenie znaku graficznego Województwa Podkarpackiego na strojach 

sportowych : na dresach i koszulkach zawodniczek i trenerów Klubu Tenisa Stołowego 

Tarnobrzeg, 

2. Umieszczenie  banerów  ze znakiem graficznym Województwa Podkarpackiego 

w halach sportowych, w których rozgrywane są mecze KTS Tarnobrzeg, 

3. Umieszczenie elementów wizualizacji: balon, banery, roll-upy ze znakiem graficznym 

Województwa Podkarpackiego w hali MOSiR w Tarnobrzegu, 

4. Umieszczenie znaku graficznego Województwa Podkarpackiego w ligowym 

informatorze klubowym w kalendarzu ściennym KTS Tarnobrzeg, 

5. Umieszczenie informacji promocyjnej w formie znaku graficznego Województwa 

Podkarpackiego – logo w oficjalnym serwisie Internetowym klubu, 

6. Umieszczenie reklamy znaku graficznego Województwa Podkarpackiego na tablicy 

świetlnej w hali MOSiR w Tarnobrzegu, 
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Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Dostarczenia Wykonawcy w formie zapisu elektronicznego znaku graficznego 

Województwa Podkarpackiego – logo wraz z Księgą marki  do wykonania roll-upów, 

banerów zamieszczenia na strojach sportowych zawodniczek i trenerów KTS 

Tarnobrzeg, w ligowym informatorze klubowym, na kalendarzach ściennych KTS 

Tarnobrzeg, na tablicy świetlnej w hali MOSiR w Tarnobrzegu i na klubowej stronie 

Internetowej Wykonawcy oraz herbu Województwa Podkarpackiego do umieszczenia 

na flagach. 

2. Dostarczenia Wykonawcy w uzgodnionym terminie  balonu ze znakiem graficznym 

Województwa Podkarpackiego do umieszczania podczas meczów rozgrywanych przez 

Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Umieszczenia przekazanego przez Zamawiającego znaku graficznego Województwa 

Podkarpackiego – logo na: strojach sportowych zawodniczek i trenerów, w ligowym 

informatorze klubowym, na kalendarzach ściennych KTS Tarnobrzeg, na tablicy 

świetlnej w hali MOSiR w Tarnobrzegu i na klubowej stronie Internetowej Wykonawcy 

oraz umieszczenia herbu Województwa Podkarpackiego na flagach, 

2. Wykonania banerów w ilości 2 sztuk - format: 120 cm x 200 cm oraz 4 sztuk roll-upów 

reklamowych ze znakiem graficznym Województwa Podkarpackiego i  ich ekspozycji 

podczas meczów rozgrywanych przez Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg,  

3. Wykonania flagi z herbem Województwa Podkarpackiego w ilości 3 sztuk  i ekspozycji 

podczas meczów rozgrywanych przez Klub Tenisa Stołowego Tarnobrzeg. 

4. Dostarczenia sprawozdania i dokumentacji zdjęciowej po zakończeniu umowy. 

 

Zadanie 2 

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej Województwa 

Podkarpackiego podczas imprez sportowych Drużyny Polskiej Superligi Tenisa Stołowego 

Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Rzeszowskiej w okresie od dnia podpisania umowy do 

31 lipca 2014 roku – I Etap , od 1 września do 15 grudnia 2014 r. – II Etap, zgodnie 

z poniższym opisem:  

1. Umieszczenie znaku graficznego Województwa Podkarpackiego na strojach 

sportowych : na dresach i koszulkach zawodników Klubu Uczelnianego AZS 

Politechniki Rzeszowskiej, 

2. Umieszczenie  banerów  ze znakiem graficznym Województwa Podkarpackiego  

w halach sportowych, w których rozgrywane są mecze Klubu Uczelnianego AZS 

Politechniki Rzeszowskiej oraz na meczach wyjazdowych z udziałem drużyny,  
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3. Ekspozycja znaku graficznego Województwa Podkarpackiego na płotkach 

wyznaczających pole gry w halach w których rozgrywane będą mecze, 

4. Umieszczenie znaku graficznego Województwa Podkarpackiego w materiałach 

informacyjnych Polskiej Superligi Tenisa Stołowego zamieszczanych w Przeglądzie 

Sportowym oraz w biuletynach superligi, 

5. Umieszczenie informacji promocyjnej w formie znaku graficznego Województwa 

Podkarpackiego – logo w oficjalnym serwisie Internetowym klubu, na kalendarzach 

sekcji, afiszach meczowych, 

6. Reklama werbalna (spot reklamowy) oraz informacje spikera zawodów na imprezach 

tenisa stołowego organizowanych przez Klub Uczelniany AZS Politechnika 

Rzeszowska.  

Zamawiający zobowiązuje się do: 

Dostarczenia Wykonawcy w formie zapisu elektronicznego znaku graficznego 

Województwa Podkarpackiego – logo do zamieszczenia na strojach sportowych, 

banerach, na płotkach, na stronie internetowej Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Umieszczenia przekazanego znaku graficznego Województwa Podkarpackiego – logo  

na: koszulkach i dresach zawodników, płotkach wyznaczających pole gry, banerach, , 

w serwisie internetowym klubu, na kalendarzach sekcji, afiszach meczowych  i innych 

materiałach promocyjnych. 

2. Wykonania banerów ze znakiem promocyjnym Zamawiającego w ilości 4 sztuk, 

o wymiarach 2.33 x 0,7m i ich umieszczenia na płotkach wyznaczających pole gry na 

halach, w których rozgrywane będą mecze. 

3. Dostarczenia sprawozdania i dokumentacji zdjęciowej po zakończeniu umowy. 

Uwagi: zadanie podzielone na dwa etapy, płatność za usługę - po  każdym etapie 

połowa wynagrodzenia.  

Zadanie 3 

Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej Województwa 

Podkarpackiego podczas imprez sportowych Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec  

w okresie od dnia podpisania umowy do 31 maja br., zgodnie z poniższym opisem:  

1. Umieszczenie informacji promocyjnej w formie znaku graficznego Województwa 

Podkarpackiego – logo, w oficjalnym serwisie internetowym klubu, 

2. Umieszczenie znaku graficznego Województwa Podkarpackiego - logo Zamawiającego 

na strojach sportowych zawodników ( koszulki, spodenki, dresy). 

3. Umieszczenie znaku graficznego Województwa Podkarpackiego - logo Zamawiającego 

na ekranach diodowych w formie band reklamowych okalających boisko. 
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4. Umieszczenie informacji promocyjnej w postaci znaku graficznego Województwa 

Podkarpackiego - logo Zamawiającego  na tablicy prasowej podczas 

wywiadów/konferencji.  

5. Wykonanie i umieszczenie informacji promocyjnej w postaci znaku graficznego 

Województwa Podkarpackiego – logo Zamawiającego  na banerze. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

Dostarczenia Wykonawcy w formie zapisu elektronicznego znaku marki 

Podkarpackiego – logo do zamieszczenia na strojach sportowych, banerze, wklejce na 

parkiecie, ściance prasowej oraz na stronie internetowej Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

4. Umieszczenia przekazanego znaku graficznego Województwa Podkarpackiego – logo  

na: bandach, ściance prasowej, serwisie internetowym  i innych materiałach 

promocyjnych. 

5. Wykonania i umieszczenia wklejki ze znakiem promocyjnym Zamawiającego na 

podłodze sportowej. 

6. Dostarczenia sprawozdania i dokumentacji zdjęciowej po zakończeniu umowy.” 

 

2. § 3  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno – 
promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych o randze 
krajowej i międzynarodowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest 
odpowiednio w załączniku nr 5 do SIWZ. 

 
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 
 
Część I:  Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej 

Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych Klubu 
Tenisa Stołowego Tarnobrzeg w ramach rozgrywek krajowych 
ekstraklasy w okresie od dnia podpisania umowy do 31 maja 2014 
roku. 

Część II:  Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej 
Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych Drużyny 
Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Klubu Uczelnianego AZS 
Politechniki Rzeszowskiej w okresie od dnia podpisania umowy do 31 
lipca 2014 roku – I Etap , od 1 września do 15 grudnia 2014 r. – II 
Etap 

Część III:  Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej 
Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych 
Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec w okresie od dnia podpisania 
umowy do 31 maja 2014 r.” 

3. § 4  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Termin realizacji zamówienia: 
Część I – do 31 maja 2014 r. 
Część II – do 31 lipca 2014 r. – etap I i od 1 września 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.- etap II 
Część III – do 31 maja 2014 r. 
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4. § 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 

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 przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych 
Województwa Podkarpackiego podczas imprez sportowych” – numer części 
……………… (należy wpisać numer części); znak sprawy: OR-IV.272.1.21.2014; nie 
otwierać do dnia 11.04.2014 r., godz. 11:00”. 
Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 11.04.2014 r. o godz. 10:00. Oferty złożone 
po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i 
zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.3. 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 11.04.2014 r., o godz. 11:00, w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-
010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207. 

 
  


