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Rzeszów, 07.07.2014 r. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
Rynek 16/1 
35-064 Rzeszów 
tel. /fax 17 852 85 26, 661 113 291 
e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 
 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

 
Zapytanie ofertowe 

o wartości nie przekraczającej 30 000 euro  
 

W związku z realizacją projektu, pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowanego 
przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej, prosimy o składanie ofert na usługę wymienioną w tabeli poniżej.  
 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją 

 

 

 

 

 

 

1. 

a) Przygotowanie, montaż i emisja cyklu 20 audycji radiowych poświęconych tematyce 

produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych województwa podkarpackiego  

w radiu lokalnym o geograficznym zasięgu oddziaływania – co najmniej 90% pokrycia 

terenu województwa podkarpackiego, w tym: 

 długość każdej audycji - ok. 5 min, 

 emisja audycji w paśmie antenowym w godzinach: 9:00 – 12:00, 

 okres emisji cyklu audycji: 01.08.2014 r. - 02.09.2014 r., 

b) oraz promocja audycji/cyklu audycji, w tym: 

 produkcja i emisja 20 sekundowej zapowiedzi audycji w radiu lokalnym o 
geograficznym zasięgu oddziaływania – co najmniej 90% pokrycia terenu 
województwa podkarpackiego, (5 zapowiedzi na każdą audycję), łącznie 100 
zapowiedzi (5 x 20 = 100), 

 jednokrotna promocja w dwóch tytułach prasy lokalnej (na początek cyklu 20 audycji 
radiowych), co najmniej 6 modułów na stronie redakcyjnej lub stronie ogłoszeniowej, 

 co najmniej jednokrotna promocja cyklu 20 audycji radiowych na stronie radia 
lokalnego o geograficznym zasięgu oddziaływania – co najmniej 90% pokrycia terenu 
województwa podkarpackiego, oraz profilu społecznościowym Facebook ww. 
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rozgłośni radiowej, 

c) Wszystkie materiały powinny być opatrzone informacją o źródłach finansowania zgodnie 
z Wytycznymi ws. informacji i promocji Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy 
dostępne na stronie www.programszwajcarski.gov.pl i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

 
 
Wycenę prosimy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres 
ewelina.n@procarpathia.pl, poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów lub dostarczyć osobiście do 
siedziby biura projektu do dnia 18.07.2014 r.  
 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

Uwaga:  
Wykonawca usługi zostanie wyłoniony najpóźniej w dniu 22/07/2014 r. w oparciu  
o najkorzystniejszą cenowo ofertę (cena brutto = 100%) i poinformowany drogą mailową. 
 
 
Osoba do kontaktu: Pani Ewelina Nycz 
Tel./Fax. 17 852 85 26, 661 113 291 
e-mail: ewelina.n@procarpathia.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:  
1. Formularz ofertowy.  

 
 
 
 

http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=42&params%5bcategory_id%5d=250&params%5bid%5d=529
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
mailto:ewelina.n@procarpathia.pl

