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Ogłoszenie nr 322137 - 2016 z dnia 2016-10-12 r.  
Dostawa artykułów promocyjnych - zgodnie z zakresami 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 318155-2016 

Data: 05/10/2016 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. ul. Ligonia  46, 

40037   Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.  

Adres strony internetowej (url): htttp://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: 17/10/2016, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: 19/10/2016, godzina: 12:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6)  

W ogłoszeniu jest: W ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH w części nr 5 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Przedmiot zamówienia 

(dla każdego zakresu odrębnie) zostanie zrealizowany w terminie 50 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 20 grudnia 2016 roku. 2. Do oferty 

Wykonawca musi dołączyć odrębnie dla każdego zakresu próbki (po jednej z każdego 

asortymentu) artykułów promocyjnych w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania 

oceny przedmiotu zamówienia w kryterium „jakość”. Zamawiający dopuszcza dołączenie 

próbek posiadających nadruk innej treści niż wskazana w siwz, umiejscowiony w innym 

miejscu aniżeli wskazano w siwz, jednakże naniesiony tą samą techniką, która będzie 

zastosowana przy umieszczaniu nadruków na przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zakresów. Zamawiający dopuszcza dołączenie 

próbek artykułów promocyjnych w kolorze innym niż wskazany w siwz. Dla próbek 

Zamawiający nie wymaga opakowań.  

W ogłoszeniu powinno być: W ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

CZĘŚCIOWYCH w część nr 5 6) INFORMACJE DODATKOWE: 1.Przedmiot zamówienia 

(dla każdego zakresu odrębnie) zostanie zrealizowany w terminie 50 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 20 grudnia 2016 roku. 2. Do oferty 

Wykonawca musi dołączyć odrębnie dla każdego zakresu próbki (po jednej z każdego 

asortymentu) artykułów promocyjnych w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania 
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oceny przedmiotu zamówienia w kryterium „jakość”. Zamawiający dopuszcza dołączenie 

próbek posiadających nadruk innej treści niż wskazana w siwz, umiejscowiony w innym 

miejscu aniżeli wskazano w siwz, jednakże naniesiony tą samą techniką, która będzie 

zastosowana przy umieszczaniu nadruków na przedmiocie zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zakresów. Zamawiający dopuszcza dołączenie 

próbek artykułów promocyjnych w kolorze innym niż wskazany w siwz. Dla próbek 

Zamawiający nie wymaga opakowań. Próbka pamięci USB nie musi posiadać wbudowanej 

pamięci (dotyczy zakresu V – pendrive’y).”  

 

 


