
 
 
 
 

 

Warszawa, dn. 13.09.2019 r. 

MCPS.ZP/KM/351-11/2019/U 

 

Uczestnicy postępowania 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-11/2019/U 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w postępowaniu przetargowym na 

”Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego wraz  

z wniesieniem” poprzez modyfikację treści załącznika nr 1 do SIWZ, tj. OPZ, w następujący 

sposób: 

TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ: 
 

 
  Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: MCPS.ZP/KM/351-11/2019/U 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych do 

siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem. 

II. Szczegóły zamówienia 

1. Świece zapachowe z ekologicznego wosku sojowego i naturalnych olejków eterycznych 

w szkliwionym pojemniku. 

1.1  Pojemność: 190-210 ml; 

1.2  Rozmiar pojemnika/naczynia: Średnica 7 cm, wysokość 7 cm (+/- 2 cm); 

1.3  Pojemnik ręcznie robiony, szkliwiony i różnokolorowy, każdy pojemnik będzie 

zapakowany w przezroczystą folię, przewiązany wstążeczką w kolorze 

czerwonym lub zielonym; 



 
 
 

 
 

1.4  Do każdej świecy będzie zamocowana na zewnątrz opakowania etykieta  

w rozmiarze: 4x4,5 cm (+/- 2mm). Tekst i grafika na etykiecie będą uzgodnione  

z Zamawiającym i przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed 

wykonaniem. Druk w pełnym kolorze, gramatura papieru z jakiego będzie 

wykonana etykietka:  280-300 g; 

1.5  Liczba sztuk: 400. 

2. Puzzle drewniane TANGRAM. 

2.1  Puzzle wykonane z naturalnego drewna; 

2.2  7 elementów w zestawie: 2 jednakowe duże trójkąty prostokątne, 1 średni trójkąt 

prostokątny, 2 jednakowe małe trójkąty prostokątne, 1 mały kwadrat,  

1 mały równoległobok; 

2.3  Wymiary zestawu 14x7x0,9 cm (+/- 1 cm); 

2.4  Puzzle zapakowane w białą lub beżową bawełnianą torbę, sznurek ściągający  

w kolorze czerwonym lub zielonym, na torbie wykonany nadruk (tekst i grafika 

będą uzgodnione z Zamawiającym i przedstawione do akceptacji Zamawiającego 

przed wykonaniem); 

2.5  Liczba sztuk: 400. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wniesienia do siedziby 

Zamawiającego znajdującej się przy ul. Nowy Zjazd 1 (IV piętro) w Warszawie  

(02-301) w godzinach 8:00 – 15:00 zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów 

promocyjnych do dnia 15 października 2019 r.  

4. Na 1 dzień roboczy przed planowanym dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie 

o planowanym terminie dostawy.  

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, niezwłocznie po przyjęciu i sprawdzeniu dostawy. 

6. Zamawiający posiada prawo do stosowania logo Marki Mazowsze na zasadach 

określonych w dokumencie „Folder Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”, 

przyjętym Uchwałą Nr 141/209/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 

stycznia 2009 r. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE: 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ: 
 
 

  Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: MCPS.ZP/KM/351-11/2019/U 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych do 

siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem. 

II. Szczegóły zamówienia 

1. Świece zapachowe z ekologicznego wosku sojowego i naturalnych olejków 

eterycznych w szkliwionym pojemniku. 

1.1  Pojemność: 190-210 ml; 

1.2  Rozmiar pojemnika/naczynia: Średnica 7 cm, wysokość 7 cm (+/- 2 cm); 

1.3  Pojemnik ręcznie robiony, szkliwiony i różnokolorowy, każdy pojemnik będzie 

zapakowany w przezroczystą folię, przewiązany wstążeczką w kolorze 

czerwonym lub zielonym; 

1.4  Do każdej świecy będzie zamocowana na zewnątrz opakowania etykieta  

w rozmiarze: 4x4,5 cm (+/- 2mm). Tekst i grafika na etykiecie będą uzgodnione  

z Zamawiającym i przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed 

wykonaniem. Druk w pełnym kolorze, gramatura papieru z jakiego będzie 

wykonana etykietka:  280-300 g; 

1.5  Liczba sztuk: 400. 

Poglądowa ilustracja świecy: 

 



 
 
 

 
 

2. Puzzle drewniane TANGRAM. 

2.1  Puzzle wykonane z naturalnego drewna; 

2.2  7 elementów w zestawie: 2 jednakowe duże trójkąty prostokątne, 1 średni trójkąt 

prostokątny, 2 jednakowe małe trójkąty prostokątne, 1 mały kwadrat,  

1 mały równoległobok; 

2.3  Wymiary zestawu 14x7x0,9 cm (+/- 1 cm); 

2.4  Puzzle zapakowane w białą lub beżową bawełnianą torbę, sznurek ściągający  

w kolorze czerwonym, zielonym bądź w kolorze torby, na torbie wykonany nadruk 

w kolorze zielonym (tekst i grafika będą uzgodnione z Zamawiającym  

i przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem); 

2.5  Liczba sztuk: 400. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wniesienia do siedziby 

Zamawiającego znajdującej się przy ul. Nowy Zjazd 1 (IV piętro) w Warszawie  

(02-301) w godzinach 8:00 – 15:00 zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów 

promocyjnych do dnia 15 października 2019 r.  

4. Na 1 dzień roboczy przed planowanym dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie 

o planowanym terminie dostawy.  

5. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, niezwłocznie po przyjęciu i sprawdzeniu dostawy. 

6. Zamawiający posiada prawo do stosowania logo Marki Mazowsze na zasadach 

określonych w dokumencie „Folder Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”, 

przyjętym Uchwałą Nr 141/209/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 

stycznia 2009 r. 

Termin składania ofert nie ulega wydłużeniu.  
 
/-/ Andrzej Rzewiński 

W zastępstwie Kierownika Zamawiającego  

 

 

Sprawę prowadzi: 

Karolina Machałowska 

Inspektor 

Wydział Zamówień Publicznych 

karolina.machalowska@mcps.com.pl 

tel. 22 622 42 42 w. 49 

mailto:karolina.machalowska@mcps.com.pl

