Rzeszów, dnia 29-08-2017 r.
OR-IV.272.2.34.2017.DS

Do zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja i obsługa
paneli” (ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej:
w dn. 28.08.2017 r.)
Działając na podstawie § 2 pkt. 4 Ogłoszenia o zamówieniu (Istotnych warunków
zamówienia) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść Ogłoszenia o zamówieniu
(Istotnych warunków zamówienia), następująco:
1. W § 11 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje nowe
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. Organizacja i obsługa paneli”; znak
sprawy: OR-IV.272.2.34.2017; nie otwierać do dnia 06.09.2017 r., godz. 11:00”.
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2017 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 06.09.2017 r., o godz. 11:00, w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al.
Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen
złożonych ofert.
4. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca – nie później niż przed upływem terminu
składania ofert – zastrzegł, że nie mogą one być udostępnianie. Wykonawca nie może
zastrzec informacji dotyczących ceny oferty.
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2. W załączniku nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu (Istotnych warunków
zamówienia), pkt. II lit. b) otrzymuje nowe brzmienie:
„b) Miejscem przeprowadzenia Paneli będzie hotel o standardzie minimum 3gwiazdkowym na terenie województwa podkarpackiego (kategoria obiektu zgodna
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
(Dz.U. z 2006. Nr 22. poz.169 z późn. zm.), hotel musi być zarejestrowany
w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich (Oświadczenie Wykonawcy złożone
wraz z propozycją lokalizacji obiektu). W przypadku 4 Paneli organizowanych
we wrześniu 2017 r. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu w terminie
3 dni od daty podpisania umowy minimum 3 obiekty z terenu województwa
podkarpackiego spełniające ww. warunki, z których Zamawiający wybierze jeden w
terminie 3 dni od otrzymania informacji. W kwestii pozostałych Paneli
Wykonawca zobowiązuje się do zaproponowania Zamawiającemu
w terminie 21 dni przed datą realizacji danego Panelu minimum 3 obiekty
z terenu województwa podkarpackiego spełniające ww. warunki, z których
Zamawiający wybierze jeden w terminie 3 dni od otrzymania informacji. W przypadku
Panelu planowanego do realizacji 04.10.2017r. (Panel IS Motoryzacja – teren miasta
Rzeszów lub powiat rzeszowski/ teren miasta Sanok lub powiat sanocki/ teren miasta
Stalowa Wola lub powiat stalowowolski/ teren miasta Tarnobrzeg lub powiat
tarnobrzeski/ teren miasta Mielec lub powiat mielecki) Zamawiający określi jeden
z przedstawionych obszarów realizacji zamówienia najpóźniej do 18.09.2017r.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o swoim wyborze drogą e-mailową lub
telefoniczną.
Proponowane miejsca i daty poszczególnych Paneli:
 19.09.2017r. Panel IS Jakość Życia (Zdrowie, Żywność) – teren miasta Rzeszów lub
powiat rzeszowski
 20.09.2017r. Panel IS Jakość Życia (Klimat i Energia) – teren miasta Rzeszów lub
powiat rzeszowski
 26.09.2017r. Panel IS ICT – teren miasta Rzeszów lub powiat rzeszowski
 29.09.2017r. Panel IS Lotnictwo i Kosmonautyka – teren miasta Rzeszów lub powiat
rzeszowski
 04.10.2017r. Panel IS Motoryzacja – teren miasta Rzeszów lub powiat rzeszowski/
teren miasta Sanok lub powiat sanocki/ teren miasta Stalowa Wola lub powiat
stalowowolski/ teren miasta Tarnobrzeg lub powiat tarnobrzeski/ teren miasta Mielec
lub powiat mielecki
 26.10.2017r. Panel IS Jakość Życia (Turystyka) – teren Bieszczadów
 21.11.2017r. Panel IS ICT – teren miasta Rzeszów lub powiat rzeszowski
 06.12.2017r. Panel IS Motoryzacja – teren miasta Rzeszów lub powiat rzeszowski
 07.12.2017r. Panel IS Lotnictwo I Kosmonautyka – teren miasta Rzeszów lub
powiat rzeszowski”
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.09.2017 r., do godz.
10:00.
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