
 
OR-IV.272.1.17.2018                           Rzeszów, 09.08.2018 r. 

 
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 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Teczka skrzydłowa z gumką  

                               

500 Opis: teczka na dokumenty w formacie A4 z 
gumką, pokryta folią matową 
materiał: biały papier kredowy o gramaturze 
350 g/m2 
Wymiary: teczka na dokumenty w formacie A4 
z gumką, 2-skrzydłowa, 2-częściowa, format po 
złożeniu: 305 x 217 mm (+/- 2mm), grzbiet: 10 
mm (2 zgięcia), szerokie skrzydełka dolne i 
boczne 
Kolor: biały. 
Zamawiający dopuszcza możliwość 
zamienienia brakującego koloru na inny 
dostępny na rynku, ale na taki, aby były 
widoczne loga. 
nadruku: druk offsetowy, nadruk CMYK 4/0 
- znakowanie:  Logo WRDS oraz 
Województwa Podkarpackiego  
projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 
realizacji umowy (wliczony w cenę usługi). 

 
2. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt. 11,otrzymuje brzmienie: 

11.  Teczka  

 

 

500 Opis: teczka na dokumenty w formacie A4 
dwuskrzydłowa 
materiał: karton biały o gramaturze 350 g/m2 
Wymiary: teczka na dokumenty w formacie A4, 2-
skrzydłowa, 2-częsciowa, format po złożeniu 305x 217 
mm (+/- 2mm), grzbiet: 10 mm ( 2 zgięcia), szerokie 
skrzydełka dolne i boczne  
Kolor: biały.  
Zamawiający dopuszcza możliwość zamienienia 
brakującego koloru na inny dostępny na rynku, ale na 
taki, aby były widoczne loga. 

nadruk: druk offsetowy, nadruk CMYK 4/0 
- znakowanie:  Logo WRDS oraz 
Województwa Podkarpackiego  
projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 
realizacji umowy (wliczony w cenę usługi). 

 
 
 
 



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

14. Notes klejony  A5 

 

500 Opis: notes klejony bez okładki w formacie A5, 
ilość kartek: 25 w kratkę, klejony po krótszym 
boku, kartonik usztywniający na spodzie  
Materiał: papier: 80 g,  
Nadruk: CMYK 4+0, 
- znakowanie:  Logo WRDS oraz 
Województwa Podkarpackiego, projekt 
graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 
umowy (wliczony w cenę usługi). 
- projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 
realizacji umowy (wliczony w cenę usługi). 

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

19. Kubek  

 

100 Opis: Kubek  porcelana chińska new bone o 
pojemności 350 ml 
 Wymiary: +/- 10 mm na każdym wymiarze 
wysokość 93 mm, średnica: 87 mm 
Kolor: biały. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zamienienia 
brakującego koloru na inny dostępny na rynku, 
ale na taki, aby były widoczne loga. 
Nadruk: wielkość nadruku dostosowana do pola 
zadruku, zapewniająca czytelność znaków,  
- znakowanie: Logo WRDS oraz Województwa 
Podkarpackiego  
Metoda nadruku: Sensitive Touch (60x45 mm)  
 - projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 
realizacji umowy (wliczony w cenę usługi). 
Pakowanie produktu: pakowane 
pojedynczo, w pudełko z 
okienkiem eksponującym 
produkt. 

 

 

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.272.1.17.2018; 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. 


