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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 46125-2012 z dnia 2012-02-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czechowice-Dziedzice
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia kampanii
informacyjno-promocyjnej Projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: Regulacja gospodarki wodnościekowej w gminie...
Termin składania ofert: 2012-03-14

Numer ogłoszenia: 74812 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46125 - 2012 data 27.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o., ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj.
śląskie, tel. 32 2154340, fax. 32 2154340 w. 28.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej
Projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności prowadzenie działań w zakresie
informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z Unii Europejskiej przez Beneficjenta oraz o
fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, poprzez realizację działań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku o
dofinansowanie Projektu zgodnie z wymogami określonymi w: 1) Wytycznych do prowadzenia działań
informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności, wydawanych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, 2) Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 3) Zasadach stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz
projektowania tablic i naklejek w promocji projektów programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 4)
Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności, 5) Planie
komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, 6) Księdze Identyfikacji
Wizualnej dla Narodowej Strategii Spójności, 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa i
wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej oraz Umowie. Działania informacyjne i promocyjne polegać będą, w szczególności na: -
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zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablic informacyjnych, - zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie
i montażu tablic pamiątkowych, - opracowaniu materiałów prasowych (współpracy z mediami lokalnymi o
zasięgu wojewódzkim: prasa, radio), - przygotowaniu i opracowaniu materiałów informacyjno-promocyjnych
(broszury informacyjne), - wykonaniu tabliczek i naklejek informacyjnych o Projekcie do oznakowania np.
wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego itp. w Jednostce Realizującej Projekt, - organizacji
konferencji prasowych (2 konferencji tematycznych), - opracowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów
promujących Projekt (kubki, smycze na klucz, koszulki z bawełny). Wykonawca obowiązany jest postępować
zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i wymogami realizacji projektów dofinansowywanych z
Funduszu Spójności dotyczącymi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych a także zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego. W przypadku wejścia w życie nowych wytycznych i zasad lub aktualizacji
dotychczas obowiązujących, Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z
aktualnymi wytycznymi. Działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone przez okres realizacji Projektu
ze szczególnym uwzględnieniem istotnych dat i etapów realizacji niniejszego Zadania. Wszelkie wytworzone
materiały promocyjne, informacyjne i inne muszą zawierać informację o współfinansowaniu Projektu przez
Fundusz Spójności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w III części SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i prowadzenia kampanii informacyjnopromocyjnej Projektu realizowanego w ramach Funduszu Spójności pn.: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Czechowice-Dziedzice. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności prowadzenie działań w
zakresie informowania opinii publicznej o pomocy finansowej otrzymanej z Unii Europejskiej przez Beneficjenta
oraz o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, poprzez realizację działań informacyjnych i promocyjnych określonych we wniosku
o dofinansowanie Projektu zgodnie z wymogami określonymi w: 1) Wytycznych do prowadzenia działań
informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności, wydawanych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, 2) Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 3) Zasadach stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz
projektowania tablic i naklejek w promocji projektów programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 4)
Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności, 5) Planie
komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, 6) Księdze Identyfikacji
Wizualnej dla Narodowej Strategii Spójności, 7) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa i
wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej oraz Umowie. Działania informacyjne i promocyjne polegać będą, w szczególności na: zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablic informacyjnych, - zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie
i montażu tablic pamiątkowych, - opracowaniu materiałów prasowych (współpracy z mediami lokalnymi o
maksymalnym zasięgu wojewódzkim: prasa, radio), - przygotowaniu i opracowaniu materiałów informacyjnopromocyjnych (broszury informacyjne), - wykonaniu tabliczek i naklejek informacyjnych o Projekcie do
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oznakowania np. wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego itp. w Jednostce Realizującej Projekt, organizacji konferencji prasowych (2 konferencji tematycznych), - opracowaniu, wykonaniu i dostawie
materiałów promujących Projekt (kubki, smycze na klucz, koszulki z bawełny). Wykonawca obowiązany jest
postępować zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i wymogami realizacji projektów
dofinansowywanych z Funduszu Spójności dotyczącymi prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych a
także zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku wejścia w życie nowych wytycznych i zasad lub
aktualizacji dotychczas obowiązujących, Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia
zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone przez okres realizacji
Projektu ze szczególnym uwzględnieniem istotnych dat i etapów realizacji niniejszego Zadania. Wszelkie
wytworzone materiały promocyjne, informacyjne i inne muszą zawierać informację o współfinansowaniu
Projektu przez Fundusz Spójności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w III części
SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice (sekretariat I piętro)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice (sekretariat I piętro)..
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