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WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.), na  dostawę materiałów informacyjno- promocyjnych 

dot. PO WER, KFS, FP, EURES, CIiPKZ, Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy 

w Rzeszowie), udostępnia treść zapytań od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz 

dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego. 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 1 

Portfel pozycja 23 występuje tylko w kolorze szarym, a sznurki są czarne, czy 

dopuszczają Państwo taki kolor? 

 

WYJAŚNIENIE: 

TAK – Zamawiający zmienia w tym zakresie treść Zapytania ofertowego 

 

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 2 

Narzędzie wielofunkcyjne poz. 25 jest niedostępne, czy dopuszczają Państwo inne 

np. https://podarowane.pl/gadzety-reklamowe/artykuly-promocyjne/narzedzia/mini-narzedzie-

wielofunkcyjne-go-29168-02.html 

 

WYJAŚNIENIE: 

TAK – Zamawiający zmienia w tym zakresie treść Zapytania ofertowego 

 

Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,  

w którym to lit b) pozycji nr 23  otrzymuje brzmienie: 

 

b.  torebki w kolorze: białym lub szarym,  

 

Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego w zakresie Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego,  

w którym to pozycja nr 25  otrzymuje brzmienie: 

 

https://podarowane.pl/gadzety-reklamowe/artykuly-promocyjne/narzedzia/mini-narzedzie-wielofunkcyjne-go-29168-02.html
https://podarowane.pl/gadzety-reklamowe/artykuly-promocyjne/narzedzia/mini-narzedzie-wielofunkcyjne-go-29168-02.html
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25. Narzędzie wielofunkcyjne  

 

a. Narzędzie wielofunkcyjne karabińczyk w skład którego wchodzi min. nóż, otwieracz do 

butelek, śrubokręt.  

b. Wymiary: 8,1 x 5,2 x 1 cm (+/- 30%) 

c. Materiał: metal/aluminium  

d. treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie oraz logo CIPKZ – treść i układ graficzny do 

uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy  

e. Tampodruk 1+0  

f. opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca 

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie  

g. Ilość 100 szt.  

 

PONADTO: 

 

Rozdział 10 Zapytania ofertowego – TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY  

otrzymuje brzmienie: 

 

10. TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY:  

 

28.10.2022 r. do godz. 12:00 

 

 

ZMIANA TREŚCI Zapytania ofertowego z załącznikami jest wiążąca dla 

Wykonawców. W każdym miejscu Zapytania ofertowego z załącznikami kiedy jest mowa o 

zakresie, który został zmieniony, rozumie się przez to treść nadaną po zmianie. Pozostała 

treść Zapytania ofertowego z załącznikami obowiązuje bez zmian. 

 

Rzeszów, 26 października 2022 roku 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 

 


