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ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA  

NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ZMIANA 

TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

na usługi społeczne i inne szczególne usługi 
 

zwanego dalej Ogłoszeniem o zamówieniu 

Na podstawie Rozdziału VIII pkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie), zamieszcza dokonaną zmianę treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i inne 

szczególne usługi dotyczącego świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie 

przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ewentualnych ich zwrotów na rzecz 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z Oddziałami Zamiejscowymi WUP w Krośnie, Przemyślu  

i Tarnobrzegu. 

Z powodu obszernych wniosków o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert do dnia 20 września 2017 roku godz. 11 
00

. W związku z tym, otwarcie ofert nastąpi 

dnia 20 września 2017 roku o godz. 11 
30

.  

W konsekwencji, zgodnie z Rozdz. VIII pkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przed upływem 

terminu składania ofert zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu, które otrzymuje brzmienie jak poniżej: 

Rozdz. XI pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu: 

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej, nieprzeźroczystej 

kopercie oznaczonej napisem:  

«Oferta na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (...) 

WO-ZP.2310.14.2017 –   

nie otwierać przed dniem 20 września 2017 roku do godz. 11 
30

» 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia 

jej Zamawiającemu po terminie. 

Rozdz. XII pkt 1.2 Ogłoszenia o zamówieniu: 

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września 2017 roku o godz. 11 
00

 (decyduje data i godzina 

złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego). 

Rozdz. XII pkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2017 roku o godz. 11 
30 

w siedzibie Zamawiającego  

tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, pokój  

nr 203. 

Pozostała treść Ogłoszenia o zamówieniu z załącznikami obowiązuje bez zmian. 
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