OR-IV.272.1.25.2017

Rzeszów, dnia 18.07.2017 r.

Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa koszulek
promocyjnych wraz z umieszczeniem nadruku”, ogłoszenie o zamówieniu
zamieszczone pod nr 548126-N-2017 z dnia 14.07.2017 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, iż
ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załącznika stanowiącego jego integralną część,
w sposób następujący:
1) Zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIZW) w ten
sposób, że dotychczasową treść rozdz. XII „Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert”, zastępuje się rozdz. XII „Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert” 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 dotyczy zamówienia pn. Dostawa koszulek promocyjnych wraz z umieszczeniem
nadruku; znak sprawy: OR-IV.272.1.25.2017; nie otwierać do dnia 25.07.2017 r., godz.
11:00”.
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2017 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 25.07.2017 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35 – 010, al. Łukasza
Cieplińskiego – pok. nr 207”.
2) W załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
dotychczasowa treść pkt. II „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
(tabela) otrzymuje nowe brzmienie:
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Nazwa

Wykaz materiałów promocyjnych
Ilość
Szczegółowy opis
Materiał: min 140 g/m2, 100% poliester, materiał
oddychający odprowadzający wilgoć z powierzchni skóry
Opis: Damski dopasowany krój (dopuszczalny dłuższy tył),
koszulka zasuwana na zamek z przodu pod szyją na ok.
1/3 długości koszulki, stójka wokół szyi. Posiada minimum
jedną kieszonkę z tyłu zasuwaną na zamek, dolny ściągacz
zabezpieczający
przesuwanie
się
koszulki
np.
z silikonowym paskiem. Koszulka z krótkim rękawem
z elementami odblaskowymi. Podwójne przeszycia na dole
koszulki oraz przy rękawach. Boczne szwy.
Kolor: koszulka dwukolorowa: zielono-czarna.

Koszulka damska na rower

Metoda nadruku: sitodruk lub inna trwała metoda
używana do znakowania odzieży.

150
szt.

Nadruk:
Zgodnie z Księgą Tożsamości Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo:
 odblaskowe białe logo szlaku Green Velo z podpisami
– przód,
 pionowy napis w jednym kolorze – adres strony szlaku
Green Velo – tył.
Zgodnie z Księgą Znaku Województwa Podkarpackiego:
 odblaskowe białe logo Województwa Podkarpackiego –
przód,

odblaskowe białe logo Województwa Podkarpackiego
– tył.
Rozmieszczenie, wielkość wszystkich napisów i logotypów
do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
umowy.
Wielkość logotypów: 10 cm.
Rozmieszczenie logotypów:
przód: prawa pierś: logo podkarpackie, lewa pierś logo
green velo
tył: logo podkarpackie na tylnej kieszonce zasuwanej na
zamek
Litery i elementy logotypów mają być odblaskowe i mogą
zostać wycięte oraz wprasowane pojedynczo.
Logotypy:
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Ilość: 150 sztuk, w tym rozmiaru:
1) XL – 30 szt.,
2) L – 40 szt.,
3) M – 50 szt.,
4) S – 30 szt.
Pakowanie: Wykonawca spakuje poszczególne koszulki
w opakowanie
foliowe
z
oznaczeniem
rozmiaru,
a następnie w opakowanie zbiorcze według rozmiarów
koszulek z opisem składającym się z pełnej nazwy gadżetu
(damska koszulka na rower), rozmiarem i ilością sztuk
w paczce.
Materiał: min 140 g/m2, 100% poliester, materiał
oddychający odprowadzający wilgoć z powierzchni skóry.

Koszulka męska na rower

150
szt.

Opis: Męski krój (dopuszczalny dłuższy tył), koszulka
zasuwana na zamek z przodu pod szyją na ok. 1/3
długości koszulki, stójka wokół szyi. Posiada minimum
jedną kieszonkę z tyłu zasuwaną na zamek, dolny ściągacz
zabezpieczający
przesuwanie
się
koszulki
np.
z silikonowym paskiem. Koszulka z krótkim rękawem
z elementami odblaskowymi. Podwójne przeszycia na dole
koszulki oraz przy rękawach. Boczne szwy.
Kolor: koszulka dwukolorowa: zielono-czarna.
Metoda nadruku: sitodruk lub inna trwała metoda
używana do znakowania odzieży.
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Nadruk:
Zgodnie z Księgą Tożsamości Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo:
 odblaskowe białe logo szlaku Green Velo z podpisami
– przód,
 pionowy napis w jednym kolorze – adres strony szlaku
Green Velo – tył.
Zgodnie z Księgą Znaku Województwa Podkarpackiego:
 odblaskowe białe logo Województwa Podkarpackiego –
przód,
 odblaskowe białe logo Województwa Podkarpackiego –
tył.
Rozmieszczenie, wielkość wszystkich napisów i logotypów
do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
umowy.
Wielkość logotypów: 10 cm.
Rozmieszczenie logotypów:
przód: prawa pierś: logo podkarpackie, lewa pierś logo
green velo
tył: logo podkarpackie na tylnej kieszonce zasuwanej na
zamek
Litery i elementy logotypów mają być odblaskowe i mogą
zostać wycięte oraz wprasowane pojedynczo.
Logotypy:

Ilość: 150 sztuk, w tym rozmiaru:
1) XL – 50 szt.,
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2) L – 50 szt.,
3) M – 50 szt.
Pakowanie: Wykonawca spakuje poszczególne koszulki
w opakowanie
foliowe
z
oznaczeniem
rozmiaru,
a następnie w opakowanie zbiorcze według rozmiarów
koszulek z opisem składającym się z pełnej nazwy gadżetu
(męska koszulka na rower), rozmiarem i ilością sztuk
w paczce.
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