
 

 
 
 
 

OR-IV.272.2.10.2020                                             Rzeszów, 19.02.2020 r. 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”, 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. W załączniku nr 4.1 do SIWZ pkt 36 otrzymuje brzmienie: 

36. 

Koszulka na dokumenty, a'25 szt., koszulki 
krystaliczne, obwoluta wykonana z gładkiej 
ekologicznej folii polipropylenowej (120um), 
format szerszy niż A4 pozwalający 
przechowywać katalogi lub znaczną ilość 
dokumentów, otwarta na górze, przezroczysta, 
antyelektrostatyczna, pasek z multiperforacją, 
pojemność do 120 kartek, wymiary 
wewnętrzne: 220x300 mm, wymiary 
zewnętrzne: 238x304 mm    

op. 800 400 400 

 

2. W załączniku nr 4.1 do SIWZ pkt 36a otrzymuje brzmienie: 

36a. 

Koszulka na dokumenty, a'25 szt., koszulki 
krystaliczne, obwoluta wykonana z gładkiej 
ekologicznej folii polipropylenowej (120um), 
format szerszy niż A4 pozwalający 
przechowywać katalogi lub znaczną ilość 
dokumentów, otwarta na górze, przezroczysta, 
antyelektrostatyczna, pasek z multiperforacją, 
pojemność do 120 kartek, wymiary 
wewnętrzne: 220x300 mm, wymiary 
zewnętrzne: 238x304 mm    

op. 16 16 - 

 

3. 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 artykułów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - część nr ………………” (należy wpisać 
numer części); znak sprawy: OR-IV.272.2.10.2020; nie otwierać do dnia 24.02.2020 r., 
godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2020 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 24.02.2020 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207. 
 


