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WYJAŚNIENIA i ZMIANA 

treści Załączników do Zaproszenia do złożenia oferty 

 

Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) udziela wyjaśnień oraz 

zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dot. wymaganych 

danych w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia 

oferty, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j) na sukcesywną dostawę sprzętu 

i artykułów biurowych, papieru biurowego oraz zadrukowanych kopert dla Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA: 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych, proszę 

o wskazanie jaki dokładnie parametr należy wpisać w kolumnie pn. „Nazwa zaoferowanego 

przez Wykonawcę artykułu, Producent, marka, model, opis parametrów” – czy wystarczy 

sama nazwa producenta artykułu? 

 ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA I ZMIENIA TREŚĆ W FORMULARZU 

CENOWYM: 

Zamawiający zmienia treść przedmiotowego tytułu kolumny w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty. Tytuł kolumny: „Nazwa 

zaoferowanego przez Wykonawcę artykułu, Producent, marka, model, opis parametrów”, 

otrzymuje brzmienie: 

„ Producent, marka/model zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zakupu”. 

Zamawiający wymaga zatem wszystkich danych zawartych w zmienionym tytule kolumny. 

 

PONADTO: 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do treści załącznika do Zaproszenia do złożenia 

oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28  lutego 2019 r.   otwarcie 

ofert nastąpi dnia 1 marca 2019 roku o godz. 14.00. 



W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM: 

Pkt. XII Zaproszenia do złożenia oferty otrzymuje brzmienie:   

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28.02.2019 do godz. ………, zgodnie ze 

wskazówkami określonymi w pkt. IX. 

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

podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Pkt. XIV  Zaproszenia do złożenia oferty otrzymuje brzmienie: 

Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.03.2018 do godz. 14.00 

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 wraz z załącznikami pozostaje bez zmian. 
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