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                                          Do zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego www.bip.wup-rzeszow.pl 

 

 

ZMIANA TREŚCI 

Zaproszenia do złożenia oferty 

 

na świadczenie usługi telefonii komórkowej oraz usługi mobilnego dostępu do Internetu  

w technologii LTE, w okresie 18 miesięcy 

 

Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych -  art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy,  na świadczenie usługi telefonii 

komórkowej oraz usługi mobilnego dostępu do Internetu w technologii LTE, w okresie  

18 miesięcy, dokonuje zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty poprzez: 

 zmianę punktu 11 Załącznika nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty  - Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, nadając mu brzmienie: 

„11.Na każde żądanie Zamawiającego Operator przeniesie numer w czasie trwania 

umowy na wskazaną przez Zamawiającego osobę lub firmę bez konieczności 

uruchomienia przez Zamawiającego nowego numeru. Zamawiający zastrzega 

sobie jednocześnie prawo do możliwości uruchomienia nowego numeru  

w miejsce przeniesionego numeru na zasadach określonych w umowie oraz na 

pozostały okres obowiązywania umowy.” 

 zmianę § 2  Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty  - Istotne 

postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez dodanie ust. 5 i 6 

w brzmieniu: 

„5.  Na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca dokona 

bezpłatnej zmiany  numeru telefonicznego, nie później niż w terminie do 5 dni od 

momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego Operator przeniesie numer w czasie trwania 

umowy na wskazaną przez Zamawiającego osobę lub firmę bez konieczności 

uruchomienia przez Zamawiającego nowego numeru. Zamawiający zastrzega 

sobie jednocześnie prawo do możliwości uruchomienia nowego numeru  

w miejsce przeniesionego numeru na zasadach określonych w umowie oraz na 

pozostały okres obowiązywania umowy.”. 

 

W związku ze zmianą treści Zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert do dnia 25.10.2017 r., w tym samym Zaproszeniu do złożenia oferty: 

 

Punkt XII otrzymuje brzmienie: 

„Miejsce i termin złożenia oferty: 
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Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 25.10.2017r.  do godz……, zgodnie ze wskazówkami 

określonymi w pkt. XIV. 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie 

podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę”.  

 

Punkt XIII otrzymuje brzmienie: 

„Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.10.2017r. br. o godz. 9:00 

Ocena złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów”. 

 

Pozostała treść Zaproszenia do złożenia oferty pozostaje bez zmian. 

 

 

Rzeszów, 18.10.2017 

 

 

Dyrektor  

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

       Tomasz Czop 

 


