
 

 
 
OR-IV.272.2.2.2017                           Rzeszów, 19.01.2017 r. 
 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych 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. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 3, 10, 21, 22, 33 oraz 37 otrzymują odpowiednio brzmienie: 

 

3 Długopis III 
600 

szt. 

Materiał/wykończenie: metalowy długopis  
o metalicznych kolorach z metalową skuwką i końcówką, 
korpus wyposażony w metalowy ring oraz ozdobiony paskami 
o chropowatej strukturze, długopis wyposażony w niebieski 
wkład 
Kolory:  

 niebieski – 200 szt., 
 czerwony – 200 szt., 

 żółty – 200 szt., 
W przypadku braku dostępności ww. kolorów, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zamienienia brakującego koloru 
długopisu na inny dostępny na rynku, np. pomarańczowy, 
zielony, fioletowy, szary/popielaty 
Wymiary (+/- 1 cm na pierwszym wymiarze):  
14,1 cm x 1 cm x 1 cm 
Nadruk: znaki graficzne zgodnie z pkt. II SOPZ umieszczone 
na długopisie 
Metoda nadruku: dowolnie trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony 

 

10 
Plecak 

promocyjny 

300 

szt. 

Materiał/wykończenie: plecak wykonany z poliestru 
210N, worek wyposażony w sznurek ściągający w kolorze 
czarnym oraz elementy wzmacniające rogi worka wykonane 
z aluminiowych elementów 

Wymiary (+/- 1 cm na każdym wymiarze):  
34 cm x 41 cm x 1 cm 
Kolory: 
 żółty/seledynowy – 100 szt. 
 biały – 100 szt. 
 błękitny – 100 szt. 

W przypadku braku dostępności któregokolwiek z ww. 
kolorów, Zamawiający dopuszcza możliwość zamienienia 
brakującego koloru plecaka na inny dostępny na rynku np. 
czerwony, granatowy, zielony 
Nadruk: znaki graficzne zgodnie z pkt. II i III SOPZ 
umieszczone na plecaku 
Metoda nadruku: druk offsetowy CMYK 4+0 
Pakowane w zbiorcze kartony 

 

 



21 Bańki mydlane 
300 

szt. 

Materiał/wykończenie: plastikowy zestaw do robienia 
baniek mydlanych dla dzieci, butelka na bańki mydlane wraz 
z płynem o pojemności ok. 60 ml wyposażona w odkręcaną 
zakrętkę do robienia baniek 
Kolor butelki: żółty 
W przypadku braku dostępności ww. koloru, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zamienienia brakującego koloru butelki 
na inny dostępny na rynku 
Wymiary (+/- 1 cm na każdym wymiarze):  
11,5 cm x 4 cm  
Nadruk: znaki graficzne zgodnie z pkt. II SOPZ umieszczone 
na butelce 
Metoda nadruku: dowolnie trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony  

22 
Maskotka 

Lovely Car 

100 

szt. 

Materiał/wykończenie: wykonana z pluszu maskotka w 
kształcie samochodu, wyposażona w białą tasiemkę z 
miejscem na logotyp 
Kolor: zielony z pomarańczowymi, czarnymi i białymi 
elementami   
Wymiary (+/- 1 cm na każdym wymiarze):  
16 cm x 11 cm x 10 cm  
Nadruk: znaki graficzne zgodnie z pkt. II SOPZ umieszczone 
na tasiemce  
Metoda nadruku: dowolnie trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony  

33 
Zestaw 

piśmienniczy I 

50 

szt. 

Materiał/wykończenie: metalowy zestaw piśmienniczy 
zawierający długopis oraz wieczne pióro zapakowane w etui 
Kolor zestawu: biały 
W przypadku braku dostępności ww. koloru zestawu 
piśmienniczego, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zamienienia brakującego koloru zestawu na inny, np. 
srebrny, srebrno-złoty  
Wymiary (+/- 1 cm na pierwszym wymiarze): 
13,7 cm x 1 cm (długopis), 13,6 cm x 1 cm (pióro) 
Nadruk: znaki graficzne zgodnie z pkt. II SOPZ umieszczone 
na etui 
Metoda nadruku: dowolnie trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony    

37 
Zestaw 

piśmienniczy V 

50 

szt. 

Materiał/wykończenie: zestaw piśmienniczy składający 
się z pióra kulkowego oraz długopisu z niebieskim wkładem, 
zestaw umieszczony w etui w kolorze złotym lub czarnym 
Kolor: granatowo-złoty 
W przypadku braku dostępności ww. koloru zestawu 
piśmienniczego, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zamienienia brakującego koloru zestawu na inny, np. 

granatowo-srebrny 
Wymiary (+/- 1 cm na pierwszym i drugim 
wymiarze):  
19 cm x 8 cm 3,5 cm  
Nadruk: znaki graficzne zgodnie z pkt. II SOPZ umieszczone 
na etui 
Metoda nadruku: dowolnie trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony   

 

 

2. 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 promocyjnych”; znak sprawy:  
OR-IV.272.2.2.2017; nie otwierać do dnia 26.01.2017 r., godz. 11:00”. 



1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2017 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 26.01.2017 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207. 

 


