
 Znak: AG-I.272.2.3.2018                                                                             Kielce, dn. 16 stycznia 2018 r.  
 
 

Informacja dla Wykonawców nr 1 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: „Skład i druk w roku 

2018 miesięcznika Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wędrowiec Świętokrzyski” wraz  

z dostawą do siedziby Zamawiającego”, znak sprawy: AG-I.272.2.3.2018.  

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w ten sposób że:  

1. W treści Zapytania ofertowego wprowadza się następujące zmiany: 
 

Było:  

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2018 r.  

Wykonawca będzie realizował zamówienie cyklicznie, w poszczególnych miesiącach 2018 roku tj. raz na 

miesiąc, do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, przy czym ostatni numer musi się ukazać 

28.12.2018 r. 

 

Jest: 

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2018 r.  

Wykonawca będzie realizował zamówienie cyklicznie, w poszczególnych miesiącach 2018 roku tj. raz na 

miesiąc, do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, przy czym ostatni numer musi się ukazać  

do 28.12.2018 r. 

 
2. W § 1 ust. 1 Projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania wprowadza się 

następujące zmiany: 
 

Było:  

1. Przedmiotem zamówienia jest skład (z materiałów przekazanych w wersji elektronicznej), druk  

i szycie miesięcznika Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wędrowiec Świętokrzyski” w liczbie 

4000 egz., według opisu określonego w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z dostawą 

miesięcznika do siedziby Zamawiającego (część nakładu: 3.000 egz., po 25 egz. w pakiecie - razem 

120 pakietów Wykonawca spakuje zgodnie ze standardami umożliwiającymi wysłanie przesyłki  

za pośrednictwem Poczty Polskiej - waga jednej przesyłki nie może przekroczyć 2 kg).  

 

Jest:  

1. Przedmiotem zamówienia jest skład (z materiałów przekazanych w wersji elektronicznej), druk  

i szycie miesięcznika Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego „Wędrowiec Świętokrzyski” w liczbie 

4000 egz., według opisu określonego w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z dostawą 

miesięcznika do siedziby Zamawiającego (część nakładu: 3.000 egz., po 25 egz. w pakiecie - razem 

120 pakietów Wykonawca spakuje zgodnie ze standardami umożliwiającymi wysłanie przesyłki  

za pośrednictwem Poczty Polskiej (opakowanie gwarantujące dostarczenie adresatowi 

nieuszkodzonej przesyłki) - waga jednej przesyłki nie może przekroczyć 2 kg).  

 

 



 

 

3. W § 2 ust. 2 Projektu umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania wprowadza się 
następujące zmiany: 

 

Było:  

2. Wykonawca będzie realizował zamówienie cyklicznie, w poszczególnych miesiącach 2018 roku tj. raz 

na miesiąc, do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, przy czym ostatni numer musi się 

ukazać 28.12.2018 r.  

 

Jest: 

2. Wykonawca będzie realizował zamówienie cyklicznie, w poszczególnych miesiącach 2018 roku tj. raz 

na miesiąc, do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, przy czym ostatni numer musi się 

ukazać do 28.12.2018 r.  

 

 


