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WYJAŚNIENIA i ZMIANA 

treści Załączników do Zaproszenia do złożenia oferty 

 

Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty oraz 

w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty, 

w postępowaniu 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: 

Poz. 10 „Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym wyświetlaczem… wymiary min. 15x21 cm, duże 

klawisze, czarny” – na rynku występują kalkulatory spełniające wskazane parametry przez 

Zamawiającego, natomiast posiadają wymiary min. 150 x 200 mm. Prosimy zatem o zmianę 

opisu, aby można było zaoferować produkt w 100% spełniający wymagania Zamawiającego. 

Poz. 12 „Koszulka groszkowa maxi na dokumenty A4 op. 25 szt., mieszczą 60 kartek o 

gramaturze 90g/m2, o grub. 120 mic.” – Zamawiający wymaga koszulek o grubości 120 mic. 

Obecnie wspomniane koszulki groszkowe są produkowane o grubości 100 mic. Dostępne są 

koszulki krystaliczne o grubości 120 mic. Czy zatem Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

koszulek krystalicznych o grubości 120 mic, czy koszulek groszkowych o grubości 100 mic? 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA I  ZMIENIA TREŚĆ W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Treść wiersza nr 10: „Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym wyświetlaczem, podwójne 

zasilanie, posiada funkcje: zaokrąglanie wyników, obliczanie marży, klawisz cofania, 

klawisz zmiany znaku +/-, klawisz podwójnego zera , gumowe stopki antypoślizgowe, 

wymiary min. 15x21 cm, duże klawisze, czarny”, 

 otrzymuje brzmienie:  

„Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym wyświetlaczem, podwójne zasilanie, posiada 

funkcje: zaokrąglanie wyników, obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany 



znaku +/-, klawisz podwójnego zera , gumowe stopki antypoślizgowe, wymiary 15x21 

cm (+/- 10%), duże klawisze, czarny” 

2. Treść wiersza nr 12: „Koszulka groszkowa maxi na dokumenty A4 op. 25 szt., 

mieszczą 60 kartek o gramaturze 90g/m2, o grub. 120 mic.” 

otrzymuje brzmienie: 

 „Koszulka groszkowa maxi na dokumenty A4 op. 25 szt., mieszczą 60 kartek o 

gramaturze 90g/m2, o grub. min. 90 mic.”. 

ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA I ZMIENIA TREŚĆ W FORMULARZU 

CENOWYM: 

1. Treść wiersza nr 10: „Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym wyświetlaczem, podwójne 

zasilanie, posiada funkcje: zaokrąglanie wyników, obliczanie marży, klawisz cofania, 

klawisz zmiany znaku +/-, klawisz podwójnego zera , gumowe stopki antypoślizgowe, 

wymiary min. 15x21 cm, duże klawisze, czarny” 

 otrzymuje brzmienie: 

 „Kalkulator biurowy z 12 pozycyjnym wyświetlaczem, podwójne zasilanie, posiada 

funkcje: zaokrąglanie wyników, obliczanie marży, klawisz cofania, klawisz zmiany 

znaku +/-, klawisz podwójnego zera , gumowe stopki antypoślizgowe, wymiary 15x21 

cm (+/- 10%), duże klawisze, czarny” 

2. Treść wiersza nr 12: „Koszulka groszkowa maxi na dokumenty A4 op. 25 szt., 

mieszczą 60 kartek o gramaturze 90g/m2, o grub. 120 mic.” 

otrzymuje brzmienie:  

„Koszulka groszkowa maxi na dokumenty A4 op. 25 szt., mieszczą 60 kartek 

o gramaturze 90g/m2, o grub. min. 90 mic.”. 

 

PONADTO: 

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

oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 5 marca 2019 r.   otwarcie 

ofert nastąpi dnia 6 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: 05.03.2019 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 06.03.2019 o 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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