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Rzeszów, dnia 14.05.2019 r. 
OR-IV.272.1.14.2019                                           

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż mebli” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ, następująco: 
 

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się 
rozdz. XII 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 dotyczy zamówienia pn. Dostawa i montaż mebli”; znak sprawy:  
OR-IV.272.1.14.2019; nie otwierać do dnia 17.05.2019 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2019 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 17.05.2019 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 4 „Szczegółowy opis (…)” do SIWZ w ten sposób,  
że w załączniku „Zestawienie ilościowe w poszczególnych pomieszczeniach w budynku 
UMWP przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszowie” (str. 1) w poz. SEKRETARIAT – 5, w kolumnie 
WYPOSAŻENIE, skreśla się słowa „Szafa gospodarcza z żaluzją” wraz z liczbą sztuk 
wskazaną w kolumnie SZT (3 szt.).  

 
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 17.05.2019 r., do godz. 10:00. 


