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Rzeszów, dnia 27.10.2017 r.  
OR-IV.272.1.45.2017                                                                                
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych 
dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie oraz osób towarzyszących” 

 
 

Działając na podstawie § 2 pkt 4 Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 25.10.2017 r. 
niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść ww. Ogłoszenia w tym załącznika 
stanowiącego jego integralną część, następująco: 
 
1. Zmienia się treść Ogłoszenia w ten sposób, że dotychczasową treść § 11 pkt 1 i 2, 

zastępuje się § 11 w brzmieniu: 
 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

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. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu 
dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz osób 
towarzyszących”; znak sprawy: OR-IV.272.1.45.2017; nie otwierać do dnia 08.11.2017 r., 
godz. 11:00”. 

2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
3. Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2017 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

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. 

 

4. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207.”. 

 
 
 



Zawiadomienie o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu – znak sprawy: OR-IV.272.1.45.2017  
 

str. 2 z 2 

 

 
2. Zmienia się treść załącznika nr 2 „Istotne (…)” do Ogłoszenia w ten sposób, że w § 6, po 

ust. 2 dodaje się ust. 3-9, które otrzymują brzmienie: 
 
„3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.), dalej „Ustawa ” jest: 

1) Wykonawca –  w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Uczestników 
Programu; 

2) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych przez 
niego jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie 
zamówienia. 

4. Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie 
zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych 
osobowych Uczestników Programu zgodnie z Ustawą, w szczególności do wdrożenia 
technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co najmniej w zakresie 
określonym w art. 36-39 Ustawy, a także innych powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w oparciu o art. 23 ust. 1 
pkt 1 Ustawy, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej przed 
przystąpieniem do Programu. 

7. Zamawiający w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się do jednoczesnego zebrania 
pisemnych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz poddania 
przedmiotowych oświadczeń procesowi archiwizacji przy zastosowaniu wymaganych 
przepisami Ustawy zasad bezpieczeństwa danych. 

8. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu dla celów 
podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi 
przepisami, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny 
do rozliczenia zamówienia. 

9. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nie uregulowane w niniejszym paragrafie 
zostaną ustalone w drodze operacyjnej na piśmie pod rygorem nieważności.”. 

 
 
W związku z dokonanymi zmianami, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
08.11.2017 r., do godz. 10:00. 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 


