Rzeszów, 07.08.2018 r.

OR-IV.272.1.16.2018

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych wraz z
umieszczeniem nadruku 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 do SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2

Długopis II
1000
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
Kolor: jasno zielony – 500 szt.
niebieski - 500 szt.
Wymiary (+/- 1 cm na pierwszym
wymiarze): 14,1 cm x 1 cm x 1 cm
Nadruk: logo Województwa
Podkarpackiego

Logo umieszczone na korpusie
długopisu, dostosowane do
wielkości przedmiotu Zamówienia
Metoda nadruku: grawer,
dowolnie trwała metoda
Pakowane w zbiorcze kartony

2. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt. 4,otrzymuje brzmienie:
4. Parasol automatyczny
100
szt.

Parasol z rączką zaokrągloną ,
rączka drewniana, automatycznie
otwierany / zamykany ręcznie
Materiał: metal, poliester pongee,
Liczba paneli : 16
Wymiary: długość 89 cm, Ø116 cm
( +/- 4 cm) na każdym rozmiarze
Kolor: czarny
Nadruk: kolor ( 4 kolory), logo
Województwa Podkarpackiego,

Logo na jednym brycie,
dostosowane do wielkości
przedmiotu zamówienia
Metoda nadruku: dowolnie trwała
metoda
Pakowane w zbiorcze kartony

3. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt. 13 i 14 otrzymuje brzmienie:
13.

Power bank I

250
szt.

Materiał: plastik
Wyposażony w ładowarkę LED,
kabel ładujący mikro – usb,
zakończone ,,uszkiem”
umożliwiającym przyczepienie
karabińczyka, 6700 mAh
pojemności baterii
Wymiary :
Długość: 102 mm (+/- 2 mm)
Szerokość: 24 mm (+/- 2 mm)
Wysokość 46 mm (+/- 2 mm)
Kolor : korpus szary, boczne
plastikowe elementy barwione
zielony - 250 szt.- Pantone 362 C
Nadruk : dowolnie trwała metoda (
sitodruk), kolor (4 kolory)

14.

Power Bank II

250
szt.

Materiał: plastik
Wyposażony w ładowarkę LED,
kabel ładujący mikro – usb,, 10 050
mAh pojemności baterii
Wymiary :
Długość: 94 mm (+/- 2 mm)
Szerokość: 24 mm (+/- 2 mm)
Wysokość 65 mm (+/- 2 mm)
Kolor : korpus szary, boczne
plastikowe elementy barwione
niebieski 250 szt.- Process
CyanC,
Nadruk :
dowolnie trwała metoda ( sitodruk),
kolor (4 kolory)

4. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt. 19 otrzymuje brzmienie:
19. Słuchawki
70
szt.

Materiał : plastik i ekoskóra
Wykończenie: lekkie (123 g) i
wygodne słuchawki ze składanym
pałąkiem o regulowanej długości.
Wtyk: 3,5 mm audiojack; długość
kabla: 1,5 m; przetwornik: 16 μm;
pasmo
przenoszenia:
20Hz~20kHZ;
SPL
czułość:
110±3 dB (dla 1KHz, 6 mW);
impedancja: 32± 5% Ohm; THD
(zniekształcenia
harmoniczne):
<1%
Nadruk : 1 kolor, logo
Województwa Podkarpackiego

Logo dostosowane do wielkości
przedmiotu zamówienia
Metoda nadruku: dowolnie
trwała metoda
Pakowane w kartonowe
opakowanie.
Rozmiar: 155 x 185 x 60 mm
Pakowane w zbiorcze kartony

5. 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 materiałów
promocyjnych”; znak sprawy: OR-IV.272.1.16.2018; nie otwierać do dnia
14.08.2018 r., godz. 11:00”.
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

1.3. Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2018 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 14.08.2018 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza
Cieplińskiego
– pok. nr 207.

