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OR-IV.272.2.31.2020.DS                            Rzeszów, 26.06.2020 r. 

 
 
 
 
Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 
 
 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawa artykułów promujących Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” – znak sprawy: OR-IV.272.2.32.2020, 

Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, na podstawie art. 

38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących 

zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

 

 

I. Rozdział XII SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” 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 promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020”; znak sprawy: OR-IV.272.2.31.2020; nie otwierać do dnia 01-07-2020 r., 
godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 01-07-2020 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 01-07-2020 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  

– pok. nr 207. 

 

 

II. W załączniku nr 4 do SIWZ w rozdziale III Wykaz materiałów promocyjnych pkt. 9 otrzymuje 

brzmienie: 
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Lp. 
Nazwa 

produktu 
Ilość Szczegółowy opis produktu Przykładowa wizualizacja produktu 

9 
Stojak do 

wizytówek  

100 

szt. 

Materiał/wykończenie: Stojak do wizytówek. 
Materiał wykonania: drewno, tworzywo sztuczne 

Kolor:  

− wielokolorowy – 100 szt. 
Wymiary minimalne: 

4,5cm x 8cm  
Nadruk: znaki graficzne zgodnie z pkt. II SOPZ  

Metoda nadruku: dowolnie trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony    

 

 

 

III. W załączniku nr 4 do SIWZ w rozdziale III Wykaz materiałów promocyjnych pkt. 35 otrzymuje brzmienie: 

 

35 
Maskotka 

smok 
50 

Materiał/wykończenie: Wykonana z poliestru maskotka w kształcie smoka. 
Wyposażona w tasiemkę z miejscem na logotyp. 

Kolor: brązowy 
W przypadku braku dostępności ww. kolorów, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zamiany brakującego koloru materiału na inny dostępny na rynku po uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 
Wymiary (+/- 1 cm na każdym wymiarze):  

10 cm x 22 cm x 19 cm 
Nadruk: znaki graficzne pełny kolor zgodnie z pkt. II SOPZ umieszczone na tasiemce  

Metoda nadruku: dowolnie trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony 

 
 


