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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 555902-N-2019  

Data: 05/06/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 

69026033085969, ul. ul. Szopena  51, 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, 

tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, e-mail 

zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, faks 178 520 611.  

Adres strony internetowej (url): www.rarr.rzeszow.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

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

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Wydruk materiałów promocyjnych dla 

projektu pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2” 

obejmujących wydruk: 1200 szt. ulotek, 800 szt. wizytówek, 50 szt. plakatów, 1 szt. plakatu 

na roll’up, 1 szt. materiału reklamowego zewnętrznego na płycie kompozytowej dibond 

(wymiary płyty: długość – 500 cm, wysokość – 245 cm) wraz z montażem na elewacji 

budynku siedziby RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie (I piętro ściany budynku od 

strony mostu Zamkowego) oraz wydruk materiałów promocyjnych dla projektu Enterprise 

Europe Network obejmujących wydruk: 2000 szt. ulotek reklamowych (format A4 – dwie 

kartki w kolorze) i 2 szt. roll-upów jednostronnych. Szczegóły tj. wielkość, zakres i rodzaj 

zamawianych materiałów określa dokument pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla 

poszczególnych części zamówienia.  

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Wydruk materiałów 

promocyjnych dla projektu pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa – 

Innowacyjna 2” obejmujących wydruk: 1200 szt. ulotek, 800 szt. wizytówek, 50 szt. 

plakatów, 1 szt. plakatu na roll’up, 1 szt. materiału reklamowego zewnętrznego na płycie 

kompozytowej dibond (wymiary płyty: długość – 500 cm, wysokość – 245 cm) wraz z 

montażem na elewacji budynku siedziby RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie (I 

piętro ściany budynku od strony mostu Zamkowego) oraz wydruk materiałów promocyjnych 

dla projektu Enterprise Europe Network obejmujących wydruk: 2000 szt. ulotek reklamowych 

(format A3+/A4+, czyli A3 składana do A4– dwie kartki w kolorze)i 2 szt. roll-upów 

jednostronnych. Szczegóły tj. wielkość, zakres i rodzaj zamawianych materiałów określa 

dokument pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, 

Część III  

Punkt: 1  

W ogłoszeniu jest: Wydruk: 2000 szt. Ulotek reklamowych (format A4 – dwie kartki w 

kolorze), 2 szt. roll-upów jednostronnych oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego, 

na adres Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.  

W ogłoszeniu powinno być: Wydruk: 2000 szt. Ulotek reklamowych (format A3+/A4+, 



czyli A3 składana do A4 – dwie kartki w kolorze), 2 szt. roll-upów jednostronnych oraz 

dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego, na adres Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.  

 

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

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-07-02, godzina: 09:45,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-07-05, godzina: 09:45,  
 


