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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690587255
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Tomankiewicz; Tomasz Jarecki; Wioletta Rejman
E-mail: administracja@podkarpackie.pl 
Tel.:  +48 178501776
Faks:  +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.
Numer referencyjny: OR-IV.272.2.35.2020

II.1.2) Główny kod CPV
79340000 Usługi reklamowe i marketingowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowej, spójnej kreatywnie koncepcji kampanii oraz 
przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjno-promocyjnej walorów turystyczno-gospodarczych 
województwa podkarpackiego. Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej "SIWZ").

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: rzeszow

mailto:administracja@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-087141
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-319423
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/07/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i 
krótki opis kryteriów kwalifikacji; 1. Warunki udziału w postępowaniu
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie 
przynajmniej dwie usługi, z których każda polegała na zaplanowaniu/opracowaniu strategii oraz kompleksowym 
przeprowadzeniu kampanii informacyjnej/promocyjnej/społecznej/edukacyjnej realizowanej zarówno w Polsce, 
jak i za granicą, których wartość brutto (każdej z nich osobno) wynosiła nie mniej niż 1 000 000,00 PLN.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej, tzn. wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie 
przynajmniej dwie usługi, z których każda polegała na zaplanowaniu/opracowaniu strategii oraz kompleksowym 
przeprowadzeniu kampanii informacyjnej/promocyjnej/społecznej/edukacyjnej realizowanej w Polsce lub za 
granicą, których wartość brutto (każdej z nich osobno) wynosiła nie mniej niż 1 000 000,00 PLN.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319423-2020:TEXT:PL:HTML

