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Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
 
Projekt: 
Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego – Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
RPPK.01.03.00-18-004/16-00 
 

 
 
Projekt: 
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 
POPT.03.01.00-00-0026/15 
 

 
 
Projekt: 
Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku 
RPPK.10.01.00-18-0006/16-00 
 

 
 

OR-IV.272.2.32.2016                       Rzeszów, 03.10.2017 r. 

 

      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.  

Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa 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. Rozdział III SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 

1.1. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – Cześć 1 

1)  Zestaw komputerowy „A” – 1 zestaw 

2)  Zestaw komputerowy „B” – 6 zestawów 

3)  Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 sztuka 

4)  Zestaw do prezentacji multimedialnych – 1 zestaw 

5) Tablet – 1 sztuka 

6) Komputer przenośny z ekranem 15,6” – 1 sztuka 

7)  Oprogramowanie graficzne – 2 sztuki 

(zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ)  
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1.2. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – Część II 

1) Komputer AiO – 42 sztuki 

2) Komputer przenośny – 10 sztuk 

3) Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 sztuka 

4) Niszczarka do dokumentów – 10 sztuk 

5) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 – 32 sztuki 

6) Zewnętrzny przenośny dysk w obudowie – 1 sztuka 

7) Skaner przenośny – 4 sztuki 

8) Oprogramowanie do tworzenia map wraz z Mapą Polski – 1 sztuka 

9) Zewnętrzna nagrywarka DVD – 2 sztuki 

10) Ultrabook – 4 sztuki 

11) Tablet – 1 sztuka 

(zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SIWZ). 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2.1 i 2.2 do SIWZ, 

odpowiednio dla każdej części zamówienia. 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części. 

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami”. 

 

2. W załączniku nr 2.1 do SIWZ pkt C. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3  

(1 sztuka) otrzymuje brzmienie: 

„C. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (1 sztuka) 

Parametry i 
funkcjonalności 

Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne 

OGÓLNE 

Typ urządzenia Urządzenie laserowe, kolorowe. 

Funkcje urządzenia Kopiowanie, drukowanie, skanowanie 

Czas nagrzewania Nie większy niż 26 sekund 

Panel operacyjny Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 22,86 centymetrów 

Dysk twardy  O pojemności nie mniejszej niż 250 GB 

Pamięć ram O pojemności nie mniejszej niż 2 GB 

Procesor 
Przynajmniej 2-rdzeniowy, o częstotliwości taktowania zegara nie 
mniejszej niż 1,2 GHz 

Interfejsy Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0 

Zarządzanie 
ustawieniami 
urządzenia 

Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie 
uruchamiane w przeglądarce internetowej.  

Pojemność wejściowa 
papieru 

Nie mniejsza niż 1150 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez 
przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny 

Pojemność wyjściowa 
papieru 

Nie mniejsza niż 500 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² 
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Czas realizacji pierwszej 
kopii kolorowej 

Nie większy niż 8 sekund 

Czas realizacji pierwszej 
kopii czarno-białej 

Nie większy niż 7,7 sekund 

Obsługiwane systemy 
operacyjne Microsoft 

 Windows 10 (x64),  Windows 8.1 (x64),  Windows 8 (x64),  Windows 7 
(x64),  Windows Vista (x64),  Windows 10,  Windows 8.1,  Windows 8,  
Windows 7,  Windows Vista,  Windows Server 2012 R2 (x64),  Windows 
Server 2012 (x64),  Windows Server 2008 R2 (x64),  Windows Server 2008 
(x64),  Windows Server 2003(x64),  Windows Server 2008,  Windows 
Server 2003 

KOPIARKA 

Prędkość kopiowania 
kolorowego i czarno-
białego a4 

Nie mniej niż 28 stron na minutę 

Prędkość kopiowania 
kolorowego i czarno-
białego A3 

Nie mniej niż 15 stron na minutę 

Kopiowanie ciągłe W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii 

Zoom W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1% 

Rozdzielczość 
kopiowania 

600 dpi 

SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW 

Moduł skanera 
Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny 
podajnik oryginałów 

Technologia skanera CCD 

Pojemność podajnika 
oryginałów 

Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² 

Prędkość skanowania 
Nie mniej niż 80 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie 
jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi 

Formaty 
zeskanowanych plików 

Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, 
TIFF 

Rozdzielczość 
skanowania 

W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi 

DRUKARKA 

Moduł druku 
dwustronnego 

Wymagany wbudowany. 

Obsługiwane formaty 
papieru - kasety 

A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL obsługiwane przez przynajmniej 
przez 1 kasetę 

Obsługiwane formaty 
papieru - podajnik 
ręczny 

A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL, rozmiary niestandardowe  

Obsługiwana gramatura 
- kasety 

W zakresie nie mniejszym niż 52 - 256 g/m² 
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Obsługiwana gramatura 
- podajnik ręczny 

W zakresie nie mniejszym niż 60 - 300 g/m² 

Obsługiwana gramatura 
w trybie 
automatycznego druku 
dwustronnego 

W zakresie nie mniejszym niż: 60 - 250 g/m² 

Rozdzielczość 
drukowania 

Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi 

Języki opisu strony Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDF direct print, druk mediów: JPEG, TIFF. 

KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO 

Protokoły sieciowe TCP/IP 

Wewnętrzna karta 
bezprzewodowa LAN w 
standardzie 802.11 
(a/b/g/n) 

Wymagana 

Protokoły skanowania SMTP, POP, IMAP, SMB, FTP, URL 

Filtrowanie adresów IP Wymagane 

Nadpisywanie danych 
dyskowych 

Wymagane przynajmniej 8-krotne 

Szyfrowanie danych 
dyskowych 

Wymagane szyfrowanie kluczem AES  

Szyfrowanie SSL Wymagane 

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE 

Maksymalne zużycie 
energii 

Nie więcej niż 1850 W 

Poziom ciśnienia 
akustycznego w czasie 
kopiowania 

Nie więcej niż 75 dB 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Urządzenie jest dostarczane z szafką w kolorze analogicznym do obudowy 
urządzenia 

Materiały 
eksploatacyjne 

Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na wydrukowanie 
minimum 25.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery cyan, magenta, 
yellow dostarczone z urządzeniem pozwalające na wydrukowanie 
minimum 15.000 stron A4  przy zadruku 5%,  

Gwarancja 
24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami min. co 6 miesięcy lub co 30 
tysięcy kopii/wydruków w zależności co nastąpi wcześniej 
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3. W załączniku nr 2.2  do SIWZ pkt 3. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (1 

sztuka) otrzymuje brzmienie: 

„3. Laserowe, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (1 sztuka) 

Parametry i 
funkcjonalności 

Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne 

OGÓLNE 

Typ urządzenia Urządzenie laserowe, kolorowe. 

Funkcje urządzenia Kopiowanie, drukowanie, skanowanie 

Czas nagrzewania Nie większy niż 26 sekund 

Panel operacyjny Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 22,86 centymetrów 

Dysk twardy  O pojemności nie mniejszej niż 250 GB 

Pamięć ram O pojemności nie mniejszej niż 2 GB 

Procesor 
Przynajmniej 2-rdzeniowy, o częstotliwości taktowania zegara nie 
mniejszej niż 1,2 GHz 

Interfejsy Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0 

Zarządzanie 
ustawieniami 
urządzenia 

Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie 
uruchamiane w przeglądarce internetowej.  

Pojemność wejściowa 
papieru 

Nie mniejsza niż 1150 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez 
przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny 

Pojemność wyjściowa 
papieru 

Nie mniejsza niż 500 arkuszy arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² 

Czas realizacji pierwszej 
kopii kolorowej 

Nie większy niż 8 sekund 

Czas realizacji pierwszej 
kopii czarno-białej 

Nie większy niż 7,7 sekund 

Obsługiwane systemy 
operacyjne Microsoft 

 Windows 10 (x64),  Windows 8.1 (x64),  Windows 8 (x64),  Windows 7 
(x64),  Windows Vista (x64),  Windows 10,  Windows 8.1,  Windows 8,  
Windows 7,  Windows Vista,  Windows Server 2012 R2 (x64),  Windows 
Server 2012 (x64),  Windows Server 2008 R2 (x64),  Windows Server 2008 
(x64),  Windows Server 2003(x64),  Windows Server 2008,  Windows 
Server 2003 

KOPIARKA 

Prędkość kopiowania 
kolorowego i czarno-
białego a4 

Nie mniej niż 28 stron na minutę 

Prędkość kopiowania 
kolorowego i czarno-
białego A3 

Nie mniej niż 15 stron na minutę 

Kopiowanie ciągłe W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii 

Zoom W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1% 
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Rozdzielczość 
kopiowania 

600 dpi 

SKANER ORAZ PODAJNIK ORYGINAŁÓW 

Moduł skanera 
Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny 
podajnik oryginałów 

Technologia skanera CCD 

Pojemność podajnika 
oryginałów 

Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² 

Prędkość skanowania 
Nie mniej niż 80 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie 
jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi 

Formaty 
zeskanowanych plików 

Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG, 
TIFF 

Rozdzielczość 
skanowania 

W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi 

DRUKARKA 

Moduł druku 
dwustronnego 

Wymagany wbudowany. 

Obsługiwane formaty 
papieru - kasety 

A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL obsługiwane przez przynajmniej 
przez 1 kasetę 

Obsługiwane formaty 
papieru - podajnik 
ręczny 

A3, A4, A5, A6, koperty C6, C5, C4, DL, rozmiary niestandardowe  

Obsługiwana gramatura 
- kasety 

W zakresie nie mniejszym niż 52 - 256 g/m² 

Obsługiwana gramatura 
- podajnik ręczny 

W zakresie nie mniejszym niż 60 - 300 g/m² 

Obsługiwana gramatura 
w trybie 
automatycznego druku 
dwustronnego 

W zakresie nie mniejszym niż: 60 - 250 g/m² 

Rozdzielczość 
drukowania 

Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi 

Języki opisu strony Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDF direct print, druk mediów: JPEG, TIFF. 

KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO 

Protokoły sieciowe TCP/IP 

Wewnętrzna karta 
bezprzewodowa LAN w 
standardzie 802.11 
(a/b/g/n) 

Wymagana 

Protokoły skanowania SMTP, POP, IMAP, SMB, FTP, URL 

Filtrowanie adresów IP Wymagane 
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Nadpisywanie danych 
dyskowych 

Wymagane przynajmniej 8-krotne 

Szyfrowanie danych 
dyskowych 

Wymagane szyfrowanie kluczem AES  

Szyfrowanie SSL Wymagane 

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE 

Maksymalne zużycie 
energii 

Nie więcej niż 1850 W 

Poziom ciśnienia 
akustycznego w czasie 
kopiowania 

Nie więcej niż 75 dB 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Urządzenie jest dostarczane z szafką w kolorze analogicznym do obudowy 
urządzenia 

Materiały 
eksploatacyjne 

Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na wydrukowanie 
minimum 25.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz tonery cyan, magenta, 
yellow dostarczone z urządzeniem pozwalające na wydrukowanie 
minimum 15.000 stron A4  przy zadruku 5%,  

Gwarancja 
24 miesięcy z bezpłatnymi przeglądami min. co 6 miesięcy lub co 30 
tysięcy kopii/wydruków w zależności co nastąpi wcześniej 

 

4. W załączniku nr 4.1 do SIWZ § 3 ust 2 otrzymuje brzemiennie: 

„2. Warunki płatności: 

1) Należności Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z rachunku Zamawiającego 

na rachunek Wykonawcy. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę 

złożenia w banku przez Zamawiającego dokumentu „polecenie przelewu" - o ile na 

koncie znajdować się będą niezbędne środki na pokrycie polecenia. 

2) Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie do 30 dni - licząc od dnia w którym 

Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawione faktury VAT nie później niż do 31 

grudnia 2017 r. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktur jest: Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów. 

3) Podstawą do wystawienia faktur VAT jest protokół/protokoły odbioru bez zastrzeżeń, o 

których mowa w § 4 umowy, podpisany przez Zamawiającego. 

4) Nr rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty za 

wykonane zamówienie, będzie umieszczony na fakturze VAT. 

5) Faktury o których mowa w pkt. 3 wystawione będą na Województwo Podkarpackie, 

35-010 Rzeszów, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, NIP 813-33-15-014, REGON 690581324 

oddzielnie dla sprzętu komputerowego o którym mowa w załączniku nr 2.1 do SIWZ 

pkt. A-E i oddzielnie dla sprzętu komputerowego o którym mowa w załączniku nr 2.1.do 

SIWZ pkt. F-G.  

6) Zakup sprzętu komputerowego o którym mowa w załączniku nr 2.1 do SIWZ pkt. A-E 

współfinansowany jest ze środków projektu pn.: Promocja Gospodarcza Województwa 

Podkarpackiego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 
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7) Zakup sprzętu komputerowego o którym mowa w załączniku nr 2.1 do SIWZ pkt. F-G 

współfinansowany jest ze środków projektu pn.: Punkty Informacyjne Funduszy 

Europejskich 

5. W załączniku nr 2.1 do SIWZ po pkt. E dodaje się pkt. F o brzmieniu: 

„F. Komputer przenośny z ekranem 15,6” – 1 sztuka 

Nazwa Wymagane parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu 
oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 
programistyczna. 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości 
FHD (1920x1080) z technologią IPS, powłoką przeciwodblaskową i 
podświetlaniem LED 

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik 
min. 8960 punktów według wyników ze strony 
http://www.cpubenchmark.net  

Pamięć RAM 16GB DDR4 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB 

Pamięć masowa Dwa dyski: 128 GB SSD oraz dysk twardy o pojemności 1 TB i prędkości 
5400 obr./min 

Karta graficzna Karta graficzna z min. 4GB pamięci GDDR5 

Multimedia Kamera internetowa HD (720p) oraz dwa cyfrowe mikrofony  

Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 56 Whr 

Waga Waga max 2,9 kg z baterią  

Oprogramowanie Fabrycznie nowy, zainstalowany przez producenta system operacyjny 
Windows 10 lub równoważny, nieużywanego oraz nieaktywowanego 
nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

Wymagania 
dodatkowe 

- Wbudowane porty i złącza: HDMI 2.0, RJ-45 10/1000, 3x USB 3.1 
SuperSpeed pierwszej generacji Type-A, w tym min. jeden port z fukcją 
PowerShare, port Thunderbolt 3 (USB 3.1 typu C drugiej generacji z 
ibsługą Thunderbolt 40Gb/s i DisplayPort), czytnik kart multimedialnych 
2-w-1: SD (UHS50)/MMC,  współdzielone złącze słuchawkowe stereo i 
złącze mikrofonowe  

- Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej 802.11ac, moduł bluetooth 

Warunki 
gwarancyjne 

Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze 
wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; 
przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365 przez 
ogólnopolską linię telefoniczną producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego  

 

6. W załączniku nr 2.1 do SIWZ po pkt. E dodaje się pkt. G o brzmieniu: 

„G.  Oprogramowanie graficzne 

1) Adobe creative cloud lub równoważne – 1 sztuka 

Opis przedmiotu zamówienia oraz elementów równoważności oprogramowania za pomocą 
cech funkcjonalno - użytkowych. 

 

http://www.cpubenchmark.net/
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Usługa Creative Cloud zapewnia dostęp do wszystkich aplikacji firmy Adobe na komputery i 
urządzenia przenośne — od podstawowych narzędzi, takich jak program Photoshop, po 
nowatorskie narzędzia, na przykład Adobe Experience Design. Oprogramowanie zawiera 
wbudowane szablony ułatwiające rozpoczynanie projektowania, a także samouczki 
pozwalające szybko uczyć się obsługi programów      i doskonalić umiejętności. Całe środowisko 
twórcze jest dostępne w jednym miejscu. 

Programy i usługi wchodzące w skład Adobe Cretaive Cloud for teams: 

• Adobe Photoshop® CC 

• Photoshop Touch 

• Adobe Illustrator® CC 

• Adobe InDesign® CC 

2) CorelDRAW Graphics Suite 2017 lub równoważne – 1 sztuka 

Opis przedmiotu zamówienia oraz elementów równoważności oprogramowania za pomocą 
cech funkcjonalno - użytkowych. 

 

Oprogramowanie wykorzystywane w branży do projektowania graficznego 

 Innowacyjne narzędzie LiveSketch 
 Udoskonalona obsługa rysika i dotyku 
 Zaawansowane funkcje zarządzania czcionkami i ich filtrowania 
 Optymalizacja pod kątem obsługi systemu operacyjnego Windows 10 

i najnowszych urządzeń 

Innowacyjny pakiet oprogramowania do projektowania graficznego! Zawiera wszystkie 
cenione w branży narzędzia pakietu CorelDRAW. Graphics Suite X8 i wiele więcej. 0Szkicowanie 
na papierze przy pomocy narzędzia LiveSketch™, aby momentalnie dać wyraz swojej 
kreatywności. Nasz pakiet oferuje wyjątkowe funkcje, dzięki którym można łatwo i pewnie 
przygotowywać piękne projekty, grafiki, zdjęcia oraz witryny internetowe. 

Najważniejsze cechy produktu 

Główne aplikacje 

 CorelDRAW® 2017 — grafika wektorowa i układ stron 
 Corel® PHOTO-PAINT® 2017 — edycja zdjęć 
 Corel Font Manager™ 2017 — narzędzie do przeglądania czcionek                                 

i zarządzania nimi 
 Corel® PowerTRACE® 2017 — przekształcanie map bitowych do postaci wektorowej 

(w aplikacji CorelDRAW 2017) 
 Corel® CONNECT™ 2017 — wyszukiwarka zasobów 
 Corel® CAPTURE™ 2017 — narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu 
 Corel® Website Creator™* — projektowanie stron internetowych 
 BenVista PhotoZoom Pro 4* — dodatek do powiększania obrazów cyfrowych 

Aplikacje pomocnicze 

 BenVISTA PhotoZoom Pro 4  – Program do powiększania cyfrowych odbitek 
 Microsoft Visual Basic for Applications 7.1– Automatyzacja zadań 
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 Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2015 – Automatyzacja zadań do 
profesjonalnych zastosowań 

 Barcode Wizard – Generator kodów kreskowych do zastosowań korporacyjnych 
 Duplexing Wizard – Przewodnik drukowania dwustronnego 
 GPL Ghostscript (ZIP) – Rozszerzony import plików EPS i PS 
 WhatTheFont – Wyszukiwarka font online 

Zasoby 

 10 000 obrazków clipart i obrazków cyfrowych 
 2000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości 
 Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType 
 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów 
 2000 szablonów grafik na pojazdy 
 Ponad 500 interakcyjnych ramek i ramek zdjęć 
 Ponad 600 rodzajów wypełnień mapą bitową, wektorowych i tonalnych” 

7. Rozdział XI SIWZ  otrzymuje brzmienie: 

„XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 19 października                     

2017 r. do godz. 10:00. 

2.  Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza 

Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w 

przetargu nieograniczonym pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu 

komputerowego - Część …………., numer sprawy: OR-IV.272.2.32.2017”, NIE 

OTWIERAĆ PRZED 19 października 2017 r. godz. 11:00", a nadto winna być opatrzona 

nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 października 2017 r. o godz. 11:00  

w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II 

piętro, pokój 207. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym 

zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub 

„wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające 

zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem 

„ZMIANA”. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach”. 


