
OR-IV.272.1.10.2020                                           Rzeszów, 06.05.2020 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, 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 4.2 do SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Kostka reklamowa z paletką 

 

\ 

 

 

300 

szt.  

Kostka reklamowa na mini 

paletce. Nadruk na wszystkich 

bokach, klejona na jednym 

boku , wysokość 5 cm ( ok. 

500 kartek ) 

Otwór na ołówek + ołówek  

paletka w kolorze naturalnym  

Rozmiar: 10 cm x 10 cm 

Na każdej kartce logo w 

kolorze + adres strony 

internetowej Zamawiającego 

Nadruk: 4 kolory logo 
Województwa Podkarpackiego 
Kostka pakowana  w folię 

zgrzewaną na gorąco + 

ołówek dostarczony osobno 

  

 

Logo umieszczone na boku  

 
 

 

2. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Gra typu memory  

500 

szt. 

Gra typu memory 
 

 24 elementy / 12 par,  

 pudełko: dopasowane do 
wymiarów kartonika , druk 
4/0 CMYK, papier: 250 
g/m2 karton HD 



 

przykładowe zdjęcie 

 

 

 

jednostronnie powlekany 
plus 1/0 folia matowa   

 kartoniki: 50 x 50 mm(+/- 
1 mm na każdym 
wymiarze), rogi 
zaokrąglone, dwie oklejki 
zadrukowane 
dwustronnie4/0 (CMYK) 
plus 1/0 lakier 
dyspersyjny błyszczący, 
papier: 130 g/m2 
kredowany dwustronnie 
błyszczący, tektura lita, 
szara o grubości 
min.1,2/1,5 mm  

 instrukcja: opis na 
opakowaniu  

 gotowe gry pakowane w 
kartony zbiorcze, 

  
Projekt graficzny przygotowuje 
Wykonawca z materiałów 
przekazanych przez 
Zamawiającego  
oraz wytycznych 
Zamawiającego   

 

3. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

3. Gra typu pary 

 

 

przykładowe zdjęcie 

 

 

500 

szt.  

Gra typu pary 

 31 okrągłych kart + 
instrukcja  

 papier o grubości min. 
350 g/m2, kredowany 
dwustronnie, biały, 

 druk: dwustronny 4/4 
CMYK,  

 uszlachetnianie: 1/1 
lakier dyspersyjny 
błyszczący   

 pudełko 
jednoelementowe z 
kartonu 270 g/m2 
jednostronnie 
kredowanego po złożeniu 
o wymiarach: nie 
większych niż   
98 x 9 x 25 mm druk: 
dwustronny 4/4 CMYK 

 gotowe gry pakowane w 
kartony zbiorcze, 

 indywidualna grafika 
dostarczona przez 
Zamawiającego 

 naniesienie grafiki na 
szablony wg. algorytmu, 
przygotowanie plików do 
druku wg. wytycznych 
producenta 

 



Projekt graficzny przygotowuje 
Wykonawca z materiałów 
przekazanych przez 
Zamawiającego  
oraz wytycznych 
Zamawiającego   

 

 

4. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

6. Notes 

 

przykładowe zdjęcie 

 

1000 

szt. 

Materiał: karton, papier,  
podkładka: : podkładka: 

karton jednostronnie 

powlekany biały min. 200- 210 

g/m2 ; notes klejony na 

grzbiecie: papier offsetowy 

min.90g/m2 biały w kratkę; 

wymiar 150 mm x210 mm ( +/- 

2 mm na każdym 

wymiarze);notes klejony 

wzdłuż krótszego boku; 50 

kartek;  

 
Nadruk: 4+0 ,logo 
Województwa Podkarpackiego 
logo na każdej kartce 

 
 

 

5. W załączniku nr 4.2 do SIWZ pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

11. Koc piknikowy 

 

 

100 

szt.  

Koc piknikowy  

Rozmiar 145 x 200 cm  

( +/- 5 cm na każdym 

wymiarze) zadruk 

jednostronny(full kolor) 

na całej powierzchni 

koca Podszycie 

wodoodporne czarne, 

zapinany w torebkę 

(klapa koca z 

poliestru)  

Projekt graficzny 
przygotowuje 
Wykonawca z 
materiałów 
przekazanych przez 
Zamawiającego oraz 



wytycznych 
Zamawiającego   

 

 

6. 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.272.1.10.2020; nie otwierać do dnia 12.05.2020 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2020 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 12.05.2020 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207. 
 
 


