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OR-IV.272.2.16.2020.DS                                      Rzeszów, 27-05-2020 r. 

 

 

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 

 Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi 
prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie”. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Województwo 
Podkarpackie jako Zamawiający dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 

1. Rozdział XII SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje  brzmienie: 

 

1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 
1.1. Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w rozdz. VIII SIWZ. 
1.2. Termin składania ofert upływa dnia 16.06.2020 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

 
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

 
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2020 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza 
Cieplińskiego – pok. nr 207. 

2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

2.3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
2.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  

z otwarcia ofert. 
 

3. Informacje dodatkowe: 
 

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl  
Oferty należy przesłać na adres skrzynki e-PUAP: Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie 
Odbiorca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (35-010 

RZESZÓW, WOJ. PODKARPACKIE) 

 

2. W załączniku nr 4 do SIWZ, Zamawiający dodaje rozdz. 14 System do bieżącej ewidencji                            

i kontrolowania stanu majątku, który otrzymuje brzmienie: 

 

„14. System do bieżącej ewidencji i kontrolowania stanu majątku 

System musi służyć do bieżącej ewidencji i kontrolowania stanu majątku oraz musi wspomagać 

także przeprowadzenie inwentaryzacji.  

System musi wspierać prace JST związane z prowadzeniem ksiąg inwentarzowych. 

System musi posiadać możliwość: 

• prowadzenie ksiąg inwentarzowych (ewidencja przychodów i rozchodów); 

• podział składników majątku na środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne         

i prawne, wyposażenie; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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• automatyczne nadawanie numerów inwentarzowych; 

• przypisanie opiekuna i odpowiedzialnego za składniki materiałowe; 

• przypisanie kilkustopniowego umiejscowienia; 

• możliwość dodania zdjęcia do numeru inwentarzowego; 

• wgląd do historii wykonywanych operacji kluczowych; 

• wykonanie zestawienia posiadanego majątku na określony dzień; 

• wspomaganie inwentaryzacji (generowanie arkusza spisowego, wyliczanie różnic 

inwentaryzacyjnych); 

• współpracę z czytnikiem kodów; 

• drukowanie kodów kreskowych; 

• przekazywanie odpowiedzialności za sprzęt pracownikom, zmiany miejsca użytkowania oraz 

generowanie protokołów z tych operacji; 

• drukowanie wykazu wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniu; 

• generowanie łącznego zestawienia stanu majątku podległych jednostek, także z podziałem na 

grupy jednostek.” 

 

3. Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dodaje się dwa pliki określające strukturę 

danych oraz nadaje się im nazwę: Załącznik nr 8 do SIWZ i Załącznik nr 9 do SIWZ. 

 


