
 
OR-IV.272.2.15.2019                            Rzeszów, 21.03.2019 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 4.1 do SIWZ rozdz. II otrzymuje brzmienie: 

 

1) Namiot stałociśnieniowy (pneumatyczny) – 1 sztuka wg opisu:  

 szerokość: 4 m (0,02 m);  

 długość: 4 m (0,02 m);  

 wysokość zewnętrzna: 2,9 m (+/- 0,10 m);  

 wysokość wewnętrzna [m]: 2,65 (+/- 0,10 m);  

 szerokość wejścia[m]: 3,7 (+/- 0,02 m);  

 wysokość wejścia [m]: 2,2 (+/- 0,02 m);  

 szerokość nogi: 0,25 m ( +/- 0,02 m) 

 waga bez ścian: 15 kg ( +/- 2 kg) 

 waga z kompletem ścian: 22 kg ( +/- 2 kg) 

 powierzchnia użytkowa: 15 m2 

 ściany na zamek błyskawiczny: 4 x pełna;  

 zamki namiotu przykryte klapą ochronną; 

 szwy namiotu zabezpieczone taśmą; 

 pompka ręczna;  

 szpilki i linki odciągowe: 8 sztuk, linki przytwierdzone do odciągów; 

 oświetlenie: halogen wewnątrz;  

 pokrowiec transportowy;  

 pompka elektryczna 230V;  

 młotek; 

 zestaw naprawczy; 

 materiał poliester o gramaturze min. 220 g/m, wodoodporny, wytrzymały na 
rozciąganie, rozrywanie, odporny na gięcie, temperaturę i promieniowanie UV, 

 kolorystyka: Process CyanC, CMYK 100;0;0;0; pełny kolor, druk 
cyfrowy/sublimacyjny na całym namiocie (4x ściany zadrukowane jednostronnie, 
wg projektu przekazanego przez Zamawiającego, w części bazowej „daszku” logo 
Województwa Podkarpackiego (2) na zmianę z logo Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014 -2020 (2) – kolor biały);  

 karta gwarancyjna;  

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wizualizację przedmiotu 
zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 2) „Istotnych dla stron postanowień (…)” 
(załącznik nr 3.1 do SIWZ);  
 
 
 
 



 
Przykładowe zdjęcie: 
 
 

 

 

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 
27.03.2019 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2019 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 27.03.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207. 


