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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Rzeszów: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2021/S 070-179160

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie 
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324 
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4 
Miejscowość: Rzeszów 
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski 
Kod pocztowy: 35-010 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Tomasz Jarecki 
E-mail: administracja@podkarpackie.pl 
Tel.: +48 178501776 
Faks: +48 178501761 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.podkarpackie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Promocja województwa podkarpackiego podczas Expo Dubaj
Numer referencyjny: OR-IV.272.2.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
mailto:administracja@podkarpackie.pl?subject=TED
http://www.bip.podkarpackie.pl/
https://bip.podkarpackie.pl/
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Sekcja IV: Procedura

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

55100000 Usługi hotelarskie
55300000 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60000000 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
79342200 Usługi w zakresie promocji
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
92111250 Produkcja filmów informacyjnych

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem konkursu jest przygotowanie koncepcji promocji województwa
podkarpackiego podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju, zgodnie z Opisem
przedmiotu konkursu (OPK), stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
2) Promocja województwa podkarpackiego w Dubaju odbywać się będzie w dniach
10–14 marca 2022 r. w ramach promocji Polski zgodnie z koncepcją i programem
promocji realizowanym przez PAIH określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu
konkursu.
3) Promocja województwa podkarpackiego będzie mieć miejsce w Pawilonie Polski,
którego szczegółowa specyfikacja oraz wytyczne związane z jego użytkowaniem są
ujęte w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.
4) Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do
przygotowania kompleksowej koncepcji promocji województwa podkarpackiego
podczas Expo Dubaj obejmującej:
a) przygotowanie założeń koncepcji promocji województwa podkarpackiego w Dubaju
opartej na przekazanych przez Zamawiającego słowach kluczach, hasłach, miejscach,
postaciach, atrakcjach turystycznych,
b) przygotowanie projektu aranżacji powierzchni wystawienniczej województwa
podkarpackiego, we wszystkich strefach wystawy regionalnej, w Pawilonie Polski w
Dubaju uwzględniającej eksponaty, stanowiska ekspozycji, rozmaite formy ekspozycji
(w tym m.in.: fizyczna, wirtualna, etc),
c) przygotowanie koncepcji działań promocyjnych we wszystkich strefach wystawy
regionalnej, np. konferencji, degustacji regionalnych potraw i produktów,
kreatywnych warsztatów i zabaw dla dzieci, wystaw, koncertów i innych wydarzeń
rozrywkowo-kulturalnych,
d) przygotowania koncepcji ogólnopolskiej kampanii mediowej w przedziale
czasowym listopad 2021 – maj 2022 r., opartej m.in. na prasie, telewizji, Internecie,
mediach społecznościowych, w tym przygotowanie projektów graficznych materiałów,
scenariuszy spotów/filmów oraz innych elementów,
e) opracowania harmonogramu realizacji wszystkich działań wpisanych w koncepcji
promocji województwa, w tym harmonogramu ogólnopolskiej kampanii
informacyjno-promocyjnej, strategii mediowej, media planu kampanii,
5) forma promocji województwa podkarpackiego w Pawilonie Polski w Dubaju
powinna zawierać takie rozwiązania technologiczne jak rozszerzona rzeczywistość,
hologramy i inne przykuwające uwagę nowoczesne formy i interaktywne rozwiązania.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPK.01.03.00-18-0004/16-00

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu

Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

1. Koncepcja zagospodarowania przestrzeni wystawienniczych – waga 70 %.
2. Koncepcja kampanii informacyjno-promocyjnej – waga 30 %.

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/05/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału:
Polski

IV.3) Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: nie
IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3) Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone
zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu
zamawiającego: tak

IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Wioletta Rejman
Katarzyna Stachowicz
Joanna Socha-Kotula
Krzysztof Zajączkowski
Joanna Sitarz
Damian Sarna

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587702 
Faks: +48 224587700 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o
udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt
15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
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3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4) Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w lit. a)
5) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 lit a i b wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
6) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519
ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
7) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
8) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych,
zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
9) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do
sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587800 / 224587803 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2021

mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/

