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Ogłoszenie nr 500055048-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.

Rzeszów:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527816-N-2018 

Data: 07.03.2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Krajowy numer

identyfikacyjny 69058725500000, ul. al. Łukasza Cieplińskiego  4, 35010   Rzeszów, woj.

podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 501 776, e-mail administracja@podkarpackie.pl, faks

178 501 701. 

Adres strony internetowej (url): www.podkarpackie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, papieru

biurowego oraz sprzętu biurowego i materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na

następujące części: Część nr 1 – Dostawa artykułów biurowych Część nr 2 – Dostawa papieru

biurowego Część nr 3 – Dostawa sprzętu biurowego, materiałów biurowych i papieru biurowego

Część nr 4 – Dostawa artykułów biurowych, sprzętu biurowego i papieru biurowego
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych,

papieru biurowego oraz sprzętu biurowego i materiałów biurowych dla Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Przedmiot zamówienia został

podzielony na następujące części: Część nr 1 – Dostawa artykułów biurowych Część nr 2 –

Dostawa papieru biurowego Część nr 3 – Dostawa sprzętu biurowego, materiałów biurowych i

papieru biurowego Część nr 4 – Dostawa artykułów biurowych, sprzętu biurowego i papieru

biurowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku

opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi

dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę,

która zawiera opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od

rozwiązań/ produktów, które zostały przedstawione w SOPZ, ale jest oznaczony innym znakiem

towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub lepsza pod

względem jakości rozwiązaniom/ produktom wskazanym przez zamawiającego w

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Równoważność złożonej oferty oznacza, że jest

ona pod względem parametrów technicznych lub jakościowych taka sama lub lepsza od

rozwiązań/ produktów przedstawianych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania

rozwiązania/ produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia

zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/ produktów. W przeprowadzonym

dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z

rozwiązaniami/ produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi

jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/ produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub

lepszy od rozwiązania/ produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca

powinien precyzyjnie wyspecyfikować – w dokumentach załączonych do oferty – nazwę

rozwiązania/ produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne

oferowanych rozwiązań/ produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane

techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie

równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/ produkty według wymagań
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zamawiającego przedstawionych w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-03-15, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-03-19, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

 


