OR-IV.272.2.4.2020

Rzeszów, 28.01.2020 r.
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji 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. 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. Kompleksowa organizacja szkoleń”; znak sprawy:
OR-IV.272.2.4.2020; nie otwierać do dnia 05.02.2020 r., godz. 11:00”.
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2020 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 05.02.2020 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35 – 010, al. Łukasza
Cieplińskiego – pok. nr 207.
2 . Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„ Załącznik nr 1
........................................

...................................................

[miejscowość i data]

[pieczęć firmowa lub nazwa i adres wykonawcy
(konsorcjum/ spółki cywilnej)]

Numer faksu (do korespondencji):
E-mail (do korespondencji):

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
OFERTA WYKONAWCY
W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.:
„Kompleksowa
organizacja
i
obsługa
konferencji”
znak
sprawy:
OR-IV.272.2.4.2020, przedkładamy naszą ofertę:
1. Cena:
1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia, o którym to zamówieniu jest mowa w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – znak sprawy: OR-IV.272.2.4.2020 za cenę,
o której mowa niżej:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Przedmiot zamówienia
(zgodnie z SOPZ)
Catering
Pendrive oraz eko torba
bawełniana płaska
Druk zaproszeń
Prelegent

Cena jednostkowa
(brutto)

Ilość

Razem (brutto)

150 osób
150 szt.
3.000,00

300 szt.
1 osoba

3.000,00

RAZEM (cena oferty brutto brana pod uwagę przy ocenie ofert):
Słownie RAZEM (cena brutto oferty brana pod uwagę przy ocenie ofert)
.......................................................................................................................................
Powyższa cena zawiera obowiązujący podatek od towarów i usług VAT
Cena brana pod uwagę przy ocenie ofert

.......................................................................................................................................
[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)

1.2. Oświadczenia dotyczące sposobu obliczenia/ ustalenia ceny oferty:
1.2.1. Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
1.2.2. Cena oferty została przez nas ustalona z uwzględnieniem wszystkich warunków,
o których mowa w SIWZ dotyczących realizacji ww. zamówienia, jak również
z uwzględnieniem innych prac – nie uwzględnionych w tym dokumencie – które są
konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia.
2. Oświadczenia:
2.1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
2.2. Oświadczam, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.
2.3. Oświadczam, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
2.4. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny
na dzień otwarcia ofert.
2.5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu znak OR-IV.272.2.4.2020
3. Załączniki:
Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................
[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych)
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]”

