
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

 

Część nr 2 - Projekt: 

 

 
 

Projekt nr RPPK.10.01.00-18-0002/18 pn. „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją 

RPO WP w 2019 roku” - Oś priorytetowa X Działanie 10.1 RPO WP  

 

Część 4 - Projekt: 

 
Finansowane ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020,– Projekt MR: „ Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich”. Zgodnie z 

Umową dotyczą realizacji projektu Pomocy Technicznej NR DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia 11 

kwietnia 2014 r. z  Ministrem Rozwoju i Finansów dotyczącą działalności Sieci Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich. 

 
 
OR-IV.272.2.13.2018                       Rzeszów, 09.04.2019 r. 
 
      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukujących 
urządzeń komputerowych Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Rozdział XI otrzymuje brzmienie: 
„1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 1000 
oddzielnie dla części nr 1 i/lub części nr 2 i/lub części nr 3, i/lub części nr 4, i/lub części nr 5. 
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r., o godzinie 11:00. 
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 
6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z 
otwarcia ofert.” 


