
 
 
OR-IV.272.2.49.2017                           Rzeszów, 23.11.2017 r. 
 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim. 
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 XII 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 dotyczy zamówienia pn. Dostawa artykułów biurowych”; znak 
sprawy: OR-IV.272.2.49.2017; nie otwierać do dnia 28.11.2017 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2017 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 28.11.2017 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 pkt 26, 30 oraz 33 otrzymują odpowiednio brzmienie: 
 

26. Cienkopisy – zestaw 10 

kolorów 

15 

zestawów 

 grubość linii pisania: 0,4 mm 

 długość linii pisania: min. 500 m 

 fibrowa końcówka oprawiona w 
metal 

 sześciokątna obudowa 

 wentylowana skuwka 

30. Gumka do mazania 100 szt.  gumka z kauczuku syntetycznego 



 przeznaczona do ścierania 
większości rodzajów grafitu z 
każdego rodzaju papieru 

 miękka, nie pozostawia śladów 

 wygodny kształt 

 wymiary: 55,5 cm x 23,5 x 13,5 
mm 

33.  Skoroszyt 150 szt. 

Skoroszyt formatu A4 wykonany z 

ekologicznego polipropylenu o 

grubości  min.100µm (przód) oraz  

min. 160µm (tył)  

 pojemność 2-3cm   

 dwustronnie zapisywalny pasek 
brzegów 

 dziurkowanie: 11  

 wymiary: 237x310 mm  

 kolor: wielokolorowe 
Jedno opakowanie zawiera 20 sztuk. 

 
 


