
 

 

Zamawiający:     

Uniwersytet Rzeszowski 

35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c 

NIP  813-32-38-822; REGON  691560040 

Centrum Polonijne 

 

W związku z realizacją projektu Umiejętności - Język - Kultura. Innowacje w diagnozie i kształceniu 

kompetencji dorosłych obywateli Ukrainy w ramach powierzonego grantu dofinansowanego 

z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prosimy o złożenie oferty. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

przedmiotem zamówienia jest 

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE KOMPLETU MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA 

UCZESTNIKÓW PROJEKTU.  

Komplet materiałów musi zawierać: 

1. Podręcznik do nauki języka polskiego:  tytuł: „Hurra!!! Po polsku 1 Podręcznik studenta”, 

Autor: Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, Wydawca: Prolog Publishing, ISBN: 

9788396353061, liczba sztuk: 15. Konieczne oznakowanie: naklejka na okładce  

2. Podręcznik do nauki języka polskiego: tytuł: „Hurra!!! Po polsku 2 Podręcznik studenta”, 

Autor: Agnieszka Dixon, Agnieszka Jasińska, Wydawca: Prolog Publishing,  

ISBN:9788396353092, liczba sztuk 45. Konieczne oznakowanie: naklejka na okładce 

3. Notes spiralowany – 210 x 210 mm, papier okładki: kreda błysk 250g, kolorystyka okładki: 

kolor jednostronnie (4/0), papier środka: offset 80g, kolorystyka środka: kolor jednostronnie 

(4/0), ilość kart: 50, Metalowa spirala po długim boku, kolor spirali: czarny 

Uszlachetnienia okładki: folia Soft Skin: przód. Opracowanie graficzne stron okładki oraz 

stron środka notesu. Liczba sztuk: 60 

4. Torba bawełniana eko z nadrukiem – rozmiar: ok. 40x40 [cm] kolor torby granatowy, nadruk 

1 strona liczba sztuk: 60. Opracowanie koncepcji grafiki, przygotowanie projektu graficznego, 

nadruk. 

5. Pamięć przenośna USB - pojemność co najmniej 32 GB, obudowa metalowa, znakowanie: 

grawer, interfejs: 2.0. Liczba sztuk 60 

6. Długopis metalowy w pudełku: znakowanie na długopisie: grawer. Liczba sztuk 60     

7. Kalendarz książkowy na rok 2023, format: A5, kartki środka w kolorze białym, okładka  

z eko-skóry w kolorze granatowym,  znakowanie: tłoczenie na okładce. Liczba sztuk: 60 

Cena musi zawierać koszt dostarczenia materiałów do siedziby zamawiającego.  

Termin nadsyłania ofert:  13.01.2023 r. godzina 10.00. Sposób przekazania oferty: pocztą 

elektroniczną na adres: studiapodyplomowe@ur.edu.pl 

mailto:studiapodyplomowe@ur.edu.pl

