
str. 1 z 4 

                                                                                       
 
OR-IV.272.2.3.2015                                                                                 Rzeszów, dnia 16-03-2015 r. 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

Do wykonawców, którym  
zamawiający przekazał SIWZ 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, umieszczenie 

nadruku oraz dostawa artykułów promujących PROW ” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załącznika stanowiącego jej integralną część, 
następująco: 
 
 

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść § 11, zastępuje się § 11  
w brzmieniu: 

 

„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.272.2.3.2015; nie 
otwierać do dnia 20.03.2015 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2015 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 20.03.2015 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
4 – pok. nr 207.”. 
 
2. Zmienia się treść Załącznika nr 5 „Szczegółowy opis (…)” do SIWZ w ten sposób, że w pkt 

II, wykaz: 
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 poz. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

5.  Brelok „Trójkąt”   

Opis: brelok w kształcie trójkąta - światełko odblaskowe 
dwustronne.  
Kolorystyka: 100 szt. czerwonych, 100 szt. białych albo 200 
sztuk w kolorze czerwono-białym. 
Wymiary: 50x45x8 mm (+/- 3 mm) na wszystkich wymiarach. 
 

Nadruk: logotypy monochromatyczne w jednej linii, po jednej 
stronie zawierające flagę UE, nadrukowane logo województwa 
podkarpackiego, logo PROW 2007-2013.  
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Przykładowa wizualizacja 

 

 poz. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

7. Parasol  

Opis: parasol składany, automatyczny.  
Materiał wykonania: pongee 190T lub inny o równoważnych 
parametrach, ale nie gorszych od zaprezentowanego, odporny   
na przeciekanie i utratę koloru lub inny materiał o parametrach 
jakościowych nie gorszych od zaprezentowanych.  
Kolor: 25 szt. niebieskich, 25 szt. czerwonych, 25 szt. czarnych, 
25 szt. zielonych (dopuszcza się zmianę  kolorystyczną  
z zielonego koloru w ilości 25 szt. na kolor brązowy w ilości 25 
szt.) – szczegółowa kolorystyka zostanie ustalona na etapie 
uzgadniania projektów.  
Wymiary: średnica: 101-103 cm, wysokość : 64-65 cm. Kij 
drewniany lub aluminiowy.  
Wykończenie: pokrowiec. 
Parasol otwierany automatycznie, solidny, wzmocniony, 
odporny na działanie siły wiatru. 
 

Nadruk: sitodruk lub inna metoda pozwalająca zachować efekt 
czytelności i trwałości logotypów. Jeden kolor: flaga UE z 
podpisem, logo województwa podkarpackiego, logo PROW 
2007-2013. Proporcje i wielkość logotypów będą konsultowane 
w trakcie realizacji zamówienia.  
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Przykładowa wizualizacja 

 

 poz. 16 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

16. Zestaw flamastrów w piórniku   

Opis: zestaw różnokolorowych flamastrów w piórniku  
– minimum 7 szt. , piórnik z karabińczykiem. 
Kolory piórników: 25 szt. pomarańczowe, 25 szt. niebieskie, 25 
szt. żółte, 25 szt. szare (dopuszcza się zmianę kolorystyczną na: 
pomarańczowy, różowy, jasno zielony, fioletowy – z każdego 
koloru po 25 szt.) 
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Wymiary: 15x4,3x4 cm (+/- 0,5 cm).  
Nadruk: flaga UE z podpisem, logo województwa 
podkarpackiego, logo PROW 2007-2013. Kontrastowy kolor 
nadruku, metoda nadruku: sitodruk. Wymiary: 4x1 cm. 
Proporcje i wielkości logotypów będą konsultowane w trakcie 
realizacji zamówienia. 

Przykładowa wizualizacja  

 

 

 poz. 21 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

21.  Torba sportowa 

Opis: torba sportowa z kieszenią zewnętrzną i specjalną 
kieszenią na obuwie. Komora główna zapinana na suwak, 
regulowany i odpinany pasek na ramię, mocne rączki. Kieszeń 
na obuwie zapinana na suwak. Wymiary: 52x27,5x27 cm (+/- 2 
cm) na wszystkich wymiarach. 
Materiał: 600 D poliester. Kolorystyka: 20 szt. w kombinacji - 
jasny szary+ granat albo w kolorze szaro-czarnym.  
 
Nadruk:  flaga UE z podpisem, logo województwa 
podkarpackiego, logo PROW 2007-2013. Znakowanie 200x100 
lub150x80mm. 
Zalecana forma nadruku: termotransfer lub inna trwała, 
pozwalająca zachować czytelność. Kolor nadruku czarny lub 
granat.  
Proporcje i wielkości logotypów będą konsultowane w trakcie 
realizacji zamówienia. 

20 

 
Przykładowa wizualizacja 

 

 poz. 23 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

23. Kubek toaletowy 

Opis: kubek toaletowy- łazienkowy wykonany z wysokiej jakości 
plastiku, materiał PS. Przeznaczony do stosowania przez dzieci- 
nie zawiera substancji szkodliwych i jest w 100% bezpieczny. 
Wymiary (+/- 2 cm na każdym wymiarze): 
średnica góry: 7,5cm, 
średnica dna: 5,5 cm, 
wysokość: 9 cm 
 
Kolorystyka: 100 szt. niebieskich, 100 szt. różowych w pełnym 
kolorze. 
 

Nadruk: flaga UE z podpisem , logo województwa 
podkarpackiego, logo PROW 2007-2013. Pole zadruku: górna 
część kubka, znakowanie: około 240x40mm. Proporcje i 
wielkości logotypów będą konsultowane w trakcie realizacji 
zamówienia. 
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Przykładowa wizualizacja 
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 poz. 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

40. Kosmetyczka    

Opis: kosmetyczka z główną kieszenią na zamek błyskawiczny  
i 2 kieszeniami wewnętrznymi wsuwanymi, 1 przednią kieszenią 
z zamkiem, uchwyt z rzepem.  
Materiał: 600D Poliester, wymiar: 30x18x13 cm. Kolorystyka: 50 
szt. czerwonych, 50 szt. granatowych albo 50 szt. czarnych i 50 
szt. czerwonych kosmetyczek. 
 

Nadruk: flaga UE z napisem, logo województwa 
podkarpackiego, logo PROW 2007-2013. Logotypy czytelne  
w kolorze kontrastującym z kolorem kosmetyczki. Znakowanie: 
100x50 mm. Metoda znakowania: transfer, fototransfer.  
Proporcje i wielkości logotypów będą konsultowane w trakcie 
realizacji zamówienia. 
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Przykładowa wizualizacja 

 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.03.2015 r., do godz. 10:00. 
 
 
 
 


