
 
OR-IV.272.2.15.2019                            Rzeszów, 18.03.2019 r. 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę systemów wizualizacji oraz gadżetów promocyjnych programu 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Zamawiający, Województwo Podkarpackie, 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. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2 Plecak primo 15`` 

 
 

  
kolor przykładowy 

50 szt. Super lekki plecak z miejscem na laptop z 
ergonomicznie zaprojektowanymi 
ramiączkami z dodatkowym obiciem dla 
większego komfortu Zamki błyskawiczne 
YKK - nie zacinające się suwaki wysokiej 
jakości. Z pojemną komorą główną, 
kieszonką na laptop oraz mniejsze 
kieszonki na różne akcesoria jak np. 
słuchawki, notes. Wstawkami we 
wskazanych kolorach, poliester 600D, 
poliester dobby 
Wymiary: 45 x 34 x 17 cm 
Kolor plecaka: czarny  
Kolory wstawek/ „sznureczki” na 
zamkach: 25 szt. - czerwień 
25 szt. -  granat 
Typ nadruku: Transfer sitodrukowy 1 kolor  
 

 

2. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3 Brelok odblaskowy żaglówka 

 
kolor przykładowy 

150 szt. Brelok odblaskowy w kształcie żaglówki, z 
karabińczykiem. 
Materiał: plastik 
Kolor:  srebrny  
Nadruk: pełny kolor (4 kolory wynikające z 
logo programu), dopuszcza się nadruk w 
jednym kolorze – kolor do ustalenia 
 

 

 



 
3. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

4 Brelok trójkąt – światełko odblaskowe 
dwustronne, z karabińczykiem. 

 
kolor przykładowy 

150 szt. Brelok trójkąt – światełko odblaskowe 
dwustronne, z karabińczykiem. 
Materiał: plastik 
Kolor: niebieski 
Nadruk: dwustronny pełny kolor (4 kolory 
wynikające z logo programu), dopuszcza 
się nadruk w jednym kolorze – kolor do 
ustalenia 
 

 

4. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

9 Opaska odblaskowa  

 
Wzór przykładowy  

200 szt.  Zwijająca się opaska odblaskowa 
Wymiary: 30x3 cm 
Kolor: biały - 100 szt.,  
seledynowy - 100 szt.  
Znakowanie: tampodruk jeden kolor 
 
 

 

 

5. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

11  
Kubek MODERN 350 ml 

 
Wzór przykładowy 

100 szt.  Kubej MODERN kubek reklamowy z 
białym, matowym szkliwem na zewnątrz i 
kolorowym, błyszczącym wnętrzem.  
Pojemość: 350 ml  
Wysokość : 87 mm  
Średnica : 90 mm  
Surowiec: ceramika matowana 
Nadruk: Xpression/Kalka ceramiczna 
dookoła (Tapeta) 260x70 mm; w jednym 
kolorze (kolor nadruku do ustalenia), logo 
programu również do ndruku 
Kolor wnętrza: 50 szt. – reflex blue, 
50 szt. -  czerwień 
Pakowanie produktu: pakowane 
pojedynczo, w pudełko z okienkiem 
eksponującym produkt 
 



 
6. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

14 Worek na sznurkach  

 

Wzór przykładowy 

100 szt.   

Wymiary: 345 x 415 mm 

Materiał: poliester 210D 

Kolor: 50 szt. - czerwony,  

50 szt. – niebieski 

Znakowanie: sitodruk S 

Kolor nadruku: jeden kolor (kolor do 
ustalenia) 

 

7. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

19 

Notes KOSTKA 

 

kolor i wzór przykładowy 

100 szt. 

Notes KOSTKA z bocznym zadrukiem z 

karteczkami o wymiarach 80 x 80x 80 mm 

zadruk: Zadruk na 1boku CMYK. Zadruk 
na kartkach 4 + 0 CMYK 

Kartki: offset 80 g 

Pakowanie: indywidualne w folie  

  

 

 

8. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

20 

U-disk Twister 8G  

 
 
 
przykładowy kolor 

100 szt. 

usb plastikowo- aluminiowe,  powinno mieć 
zarówno końcówkę standardową USB 2.0 
kompatybilne z 1.1 oraz końcówkę do 
smartfonów – wejście micro USB. 
wymiary: 6,9 x2,0 x 1,05 
pojemność : 8 GB 
kolor :biały 
metoda nadruku: tampodruk / grawer 
każde usb pakowane w osobne pudełko 
jednostkowe + smycz 
 

 



 
9. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

21 

Plastikowa podstawka na telefon 
komórkowy 

 
Wzór przykładowy 

100 szt.  

Plastikowa podstawka na telefon 
komórkowy  
Materiał: plastic 
Waga netto: 0.036 kg 
Waga brutto: 0.045 kg 
Wymiary: 5.6x5.4x5.1cm 
Znakowanie produktu: tampodruk N2 (40 
x 15 mm), sitodruk S (40 x 15 mm); jeden 
kolor (kolor do ustalenia) 
 

 

10. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

22 

Torba ekologiczna papierowa z nadrukiem 
(uchwyt skręcany) A4 

 

 
Wzór przykładowy 
 

200 szt. 

Rozmiar: 305 x 170 x 340 mm 
Gramatura: 90 g/m2 - papier prążkowany 
dopuszcza się gładki 
Metoda nadruku: tampodruk 1 kolor, 
nadruk z jednej strony. 
 

 

11. 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 systemów wizualizacji oraz gadżetów promocyjnych 
programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 - część nr ………………” (należy 
wpisać numer części); znak sprawy: OR-IV.272.2.15.2019; nie otwierać do dnia 
26.03.2019 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2019 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 26.03.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207. 
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