
Ogłoszenie nr 300565 - 2016 z dnia 2016-08-09 r. 

 

Rzeszów:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 300300 

Data: 04/08/2016 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Krajowy 

numer identyfikacyjny 69058725500000, ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35010 

Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 178 501 776, faks 178 501 701. 

  

Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi  

i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: wstęp 

Punkt: - 

 

W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy 

chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 

obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych Należy podać minimalny procentowy wskaźnik 

zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 

22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki 

(w %) 

W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady 

pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 

obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup 

społecznie marginalizowanych: NIE 

  



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: 17/08/2016 godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu: 18/08/2016 godzina: 10:00 

  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.3 

 
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 17/09/2016 

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od 

ostatecznego terminu składania ofert) 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 

 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Wobec braku możliwości wskazania  

w pkt. IV.6.3) ogłoszenia o zamówieniu terminu związania ofertą zgodnego  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

spowodowanego niezgodnością przedmiotowego formularza głoszenia  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów 

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający 

informuje że termin określony w pkt IV.6.3) nie jest wiążący dla Wykonawców ani 

dla Zamawiającego oraz że: Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni  

- bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego 

terminu składania ofert.  

 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
 


