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OR-IV.272.2.1.2016                                                                                 Rzeszów, dnia 16-02-2016 r.  
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

Do wykonawców, którym  
zamawiający przekazał SIWZ 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów 

promocyjnych” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie 
treść SIWZ w tym treść załącznika stanowiącego jej integralną część, następująco: 
 

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść § 11, zastępuje się § 11  
w brzmieniu: 

 

„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 na dostawę artykułów promocyjnych”; znak sprawy: OR-IV.272.2.1.2016; nie 
otwierać do dnia 19.02.2016 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 19.02.2016 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 19.02.2016 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
4 – pok. nr 207.”. 
 
2. Zmienia się treść Załącznika nr 6 „Szczegółowy opis (…)” do SIWZ w ten sposób, że w pkt 

III, wykaz:  
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 poz. 11 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

11 
Czapeczka  
z daszkiem 

200 
szt. 

Materiał: bawełna 
Wykończenie: 5-cio panelowa 

bawełniana czapeczka  
z daszkiem, z tyłu zapięcie na rzep 

Kolory: ** 

 żółty – 100 szt., 

 granatowy – 50 szt., 

 czerwony – 50 szt. 
Wymiary (+/- 1 cm na każdym 

wymiarze):  
20 cm x 15 cm x 20 cm 

Nadruk: znaki graficzne zgodnie  
z pkt. II SOPZ umieszczone na 

czapeczce 
Metoda nadruku: dowolnie 

trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony  

 

 

 poz. 24 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

24 Pendrive I 
200 
szt. 

Materiał: plastik, metal 
Wykończenie: obrotowy 

pendrive typu twister 
wykonany z plastiku  

z metalową blaszką w kolorze 
korpusu, pendrive  

o pojemności 8 GB, interfejs 
USB 2.0, highSpeed: odczyt do 

15MB/s, zapis do 8 MB/s, 
technologia Plug&Play, 

obsługa systemów 
operacyjnych: Windows, Linux, 

Macintosh, każdy pendrive 
zapakowany w foliowy 

woreczek 
Wymiar (+/- 0,5 cm na 

każdym wymiarze):  
5,5 cm x 1 cm 

Kolory:** 

 czarny – 50 szt., 

 czerwony – 50 szt., 

 żółty – 100 szt., 
Nadruk: znaki graficzne 
zgodnie z pkt. II SOPZ 

umieszczone na pendrivie 
Metoda nadruku: grawer 

Pakowane w zbiorcze kartony 
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 poz. 25 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

25 Pendrive II 
200 
szt. 

Materiał: silikon, metal  
Wykończenie: pendrive usb  
z silikonową opaską na rękę  
o pojemności 8 GB, interfejs 

USB 2.0, highSpeed: odczyt do 
15MB/s, zapis do 8 MB/s, 

technologia Plug&Play, 
obsługa systemów 

operacyjnych: Windows, Linux, 
Macintosh, każdy pendrive 

zapakowany w foliowy 
woreczek 

Wymiar:  21 cm (długość) 
Kolor:**  

 czerwony – 50 szt., 

 żółty – 100 szt., 

 granatowy/niebieski  
– 50 szt. 

Nadruk: znaki graficzne 
zgodnie z pkt. II SOPZ 

umieszczone na pendrivie 
Metoda nadruku: dowolnie 

trwała metoda 
Pakowane w zbiorcze kartony 

 

 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19.02.2016 r., do godz. 10:00. 
 
 
 
 


