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www.tourage.eu 

 

OR-IV.272.2.19.2014                  Rzeszów, 25.03.2014 r. 

      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę artykułów promujących TOURAGE wraz z umieszczeniem 
nadruku.  

 

Zamawiający, Województwo Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. W Załączniku nr 5 do SIWZ pkt 1 w II części szczegółowej otrzymuje brzmienie: 

 

1 Plecak 

 

50 

szt. 

Plecak wykonany z poliestru 600D z 

pionową kieszonką z przodu, 

zamykaną na zamek błyskawiczny. 

Posiada 2 kieszonki boczne i jedną 

główną przegrodę, zamykane na 

zamek błyskawiczny. 

wymiary: 46 x 30  x 18,5 cm 

materiał - poliester 600D 

Kolor: czarny 25 szt., zielony 25 szt. 

Metoda nadruku: tampodruk 

Nadruk: wg. załącznika 

 

 

 

 

2. W Załączniku nr 5 do SIWZ po części II dodaje się część III o brzmieniu: 

 

„III. Logotypy do zamieszczenia 

L.p. Nazwa logotypu Wizualizacja logotypu 

1 Projekt nr 1031R4 TOURAGE  

realizowany w ramach Programu 

Współpracy Miedzyregionalnej 

INTERREG IVC 

Logo dla kalendarzy i notatników 

 
lub 

Logo dla pozostałych materiałów reklamowych 
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2 Przestrzeń otwarta Województwo 

Podkarpackie 

 

3 Programu Współpracy 

Miedzyregionalnej INTERREG IVC 

 

4 Unia Europejska 

 
lub 

 
 

(w zależności od rodzaju materiałów promocyjnych) 

 

Pełny kolor nadruku dla poz. 12 – Nores A4 oraz poz. 15 – Kalendarz trójdzielny 

Jeden kolor nadruku dla poz. 1-11 oraz 13 i 14 

 

3. § 11 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: 
osobiście albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie 
oznaczonej: „Oferta na dostawę artykułów promocyjnych”; znak sprawy:                         
OR-IV.272.2.19.2014; nie otwierać do dnia 01.04.2014 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 01.04.2014 r. o godz. 10:00. Oferty złożone 

po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i 
zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego 
terminu. Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona 
w terminie. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2014 r., o godz. 11:00, w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy:                  
35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – pok. nr 207. 

 

 


