OR-IV.272.2.27.2017

Rzeszów, 12.07.2017 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, 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:
1. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 47 otrzymuje brzmienie:
47.

Notes II A5

Opis: Notatnik o formacie A5 z okładką wykonaną z miękkiego PU i
minimum 96-kartkowym blokiem w kratkę. Zamykany elastyczną
gumką w dopasowanym do okładki kolorze.
Materiał: papier
Waga netto: 0,285 – 0,303 kg
Waga brutto: 0,290 – 0,310 kg
Wymiary: 21x14x1,5 cm (+/- 1 cm)
Kolorystyka: 20 szarych/grafitowych, 20 srebrnych, 10 złotych
Nadruk: Flaga UE, logo województwa podkarpackiego, logo
KSOW, logo lub znak PROW, slogan*. Kolor nadruku:
monochromatyczny. Nadruk metodą pozwalającą zachować efekt
czytelności i trwałości logotypów.

50 sztuk

Przykładowa wizualizacja

2. 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.272.2.27.2017; nie otwierać do dnia 17.07.2017 r., godz. 11:00”.
1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2017 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 17.07.2017 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego
– pok. nr 207.

