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OR-IV.272.2.36.2020.DS                            Rzeszów, 21.07.2020 r. 

 
 
 
 
Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie, druk i dostawa wydawnictwa pn. „Mapa 

zdrapka z atrakcjami turystycznymi województwa podkarpackiego” – znak sprawy: OR-

IV.272.2.36.2020, Zamawiający, Województwo Podkarpackie, 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. Opracowanie, druk i dostawa wydawnictwa pn. „Mapa 
zdrapka z atrakcjami turystycznymi województwa podkarpackiego”; znak sprawy: OR-
IV.272.2.36.2020; nie otwierać do dnia 27-07-2020 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 27-07-2020 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 27-07-2020 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 

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

Cieplińskiego 4 – pok. nr 207. 

 

II. W rozdziale XI SIWZ „Opis sposobu przygotowywania ofert” pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

1. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie): 
 

a) oferta właściwa sporządzona zgodnie z wymogami SIWZ; 
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1.1 i 3.1 SIWZ – sporządzone i złożone 

zgodnie z wymogami SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ); 
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c) koncepcja/wizualizacja 20 różnych piktogramów (przedstawiających przykładowe 
atrakcje turystyczne województwa podkarpackiego), która będzie stanowić podstawę 
oceny ofert w oparciu o kryterium II wyboru oferty. Minimalną treść dokumentu 
określa załącznik nr 4 do SIWZ pkt B. 

d) koncepcja/wizualizacja layoutu całej mapy województwa podkarpackiego                               
z uwzględnieniem 20 różnych piktogramów (przedstawiających przykładowe atrakcje 
turystyczne województwa podkarpackiego), która będzie stanowić podstawę oceny 
ofert w oparciu o kryterium II wyboru oferty. Minimalną treść dokumentu określa 
załącznik nr 4 do SIWZ pkt C. 

e) dokument, o którym mowa w pkt 1.9 (zdanie drugie) SIWZ – dotyczy wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;  

f) pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 
 


