
 

Rzeszów 22.07.2010            
                             

Projekt „Udział przedsiębiorstwa Instalbud-Rzeszów sp. z o.o. w imprezach wystawienniczych 
Rzeszów, Kraków Lublin” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, mającego na celu wybór 
najkorzystniejszej oferty na wykonawców dostaw i usług w zakresie: 
- opracowanie projektów graficznych pod poligrafię oraz wydruk materiałów reklamowych 
związanych z promocją wortalu „Budeo.net”
1. Ulotka DL 135g – (300 szt. Rzeszów, 300 szt. Kraków, 400 szt. Lublin) – 1000 szt.
2. Teczka A4 – (300 szt. Rzeszów, 300 szt. Kraków, 400 szt. Lublin) – 1000 szt. 
3. Wizytówki – (300 szt. Rzeszów, 300 szt. Kraków, 400 szt. Lublin) – 1000 szt.
4. Koperta DL - (300 szt. Rzeszów, 300 szt. Kraków, 400 szt. Lublin) – 1000 szt.
5. Notes – (200 szt. Rzeszów, 100 szt. Kraków, 200 szt. Lublin) – 500 szt.
6. Naklejki formatu A5 – (2000 szt. Rzeszów, 1000 szt. Kraków, 2000 szt. Lublin) – 5000 szt.
7. Torba papierowa  - (2000 szt. Rzeszów, 1000 szt. Kraków, 2000 szt. Lublin) – 5000 szt.
8. Kubek reklamowy  - (200 szt. Rzeszów, 100 szt. Kraków, 200 szt. Lublin) – 500 szt.
9. Mouspad – (300 szt. Rzeszów, 300 szt. Kraków, 400 szt. Lublin)- 1000 szt. 
- opracowanie projektu graficznego oraz wydruk Roll-up 100x200 szt. w ilości 3 szt. 
związanych z promocją wortalu „Budeo.net”
- przygotowanie i aranżacja stoiska/ Ścianka wystawiennicza 1 szt. (ok. 3m wysokości 4 m 
długości) związanej z reklamą wortalu „Budeo.net”.
-  opracowanie projektu graficznego pod poligrafię oraz wydruk katalogów reklamowych 
związanych z promocją wortalu „Budeo.net”, oraz z promocją Podkarpacia i jego walorów 
inwestycyjnych oraz turystycznych w ilości: (300 szt. Rzeszów, 300 szt. Kraków, 400 szt. 
Lublin)- 1000 szt.

-  opracowanie prezentacji multimedialnej na CD związanej z promocją Podkarpacie jego 
walorów inwestycyjnych oraz turystycznych wraz z promocją wortalu „Budeo.net”, informacją o 
udziale Wnioskodawcy w imprezie wystawienniczej, oraz nagranie płyt CD w ilości (300 szt. 
Rzeszów, 300 szt. Kraków, 400 szt. Lublin)- 1000 szt.
- przeprowadzenie przez 1 miesiąc kampanii banerowej w internecie (lokalne serwisy Rzeszów, 
Kraków, Lublin) związanej z informacją o udziale Wnioskodawcy w imprezie wystawienniczej. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć raport zawierający wydruk ze strony internetowej 
potwierdzający fakt przeprowadzenia kampanii.

Wybrany dostawca : SŁAWNY Agencja Reklamy Sławomir Radwański - Tarnów

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz 
budżetu Państwa"


