
 
 
 

KOMUNIKAT NR 4   

z dnia 15.06.2021r. 

 

W związku z wszczętym postępowaniem nr 1/2021/0786 z 07.05.2021r. w zakresie zakupu, 

dostawy (zgodnie z  DDP INCOTERMS 2010), instalacji i uruchomienia instalacji 

pilotażowej służącej do hybrydowego prostowania blach gorącowalcowanych dot. 

projektu pt.  „Innowacyjna hybrydowa technologia prostowania blach gorącowalcowanych” 

(nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0786/18), współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju nr: 5/1.1.1/2018),  

niniejszym następuje doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego.  

W związku z pytaniem jednego z Oferentów o możliwość wydłużenia terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia Zamawiający postanawia wydłużyć ten termin do 16 miesięcy od 

zawarcia umowy z wybranym Oferentem, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2022 r. Tym 

samym zapisy zapytania ofertowego zostają zmienione w następujący sposób: 

WERJA OBECNA 

 

str. 4 Zapytania Ofertowego: 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 12 miesięcy od zawarcia umowy z 

wybranym Oferentem jednakże nie dłużej niż do 30.09.2022. Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia stanowi warunek dopuszczający. Oferty, które będą wskazywały dłuższy 

termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zakończenie realizacji 

przedmiotu zamówienia rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, podczas którego następuje finalne 

potwierdzenie osiągnięcia i spełnienie warunków technicznych pracy instalacji zawartych w 

specyfikacji technicznej.  

Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których termin realizacji jest 

wskazany w niniejszym zapytaniu bądź krótszy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy z 

wybranym oferentem. 

Strona 22 Zapytania Ofertowego 

4. Oświadczamy, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany do 

30.09.2022  

 



 
 
WERSJA PO ZMIANACH: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 16 miesięcy od zawarcia umowy z 

wybranym Oferentem jednakże nie dłużej niż do 31.12.2022. Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia stanowi warunek dopuszczający. Oferty, które będą wskazywały dłuższy 

termin realizacji przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zakończenie realizacji 

przedmiotu zamówienia rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, podczas którego następuje finalne 

potwierdzenie osiągnięcia i spełnienie warunków technicznych pracy instalacji zawartych w 

specyfikacji technicznej.  

Do oceny zostają dopuszczone jedynie te oferty, których termin realizacji jest 

wskazany w niniejszym zapytaniu bądź krótszy niż 16 miesięcy od zawarcia umowy z 

wybranym oferentem. 

Strona 22 Zapytania Ofertowego 

4. Oświadczamy, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany do 

31.12.2022  

Jednocześnie Zamawiający postanawia wydłużyć termin składania ofert o dwa dni tj. do 

18.06.2021 do godz. 16.00 CET. 

 

Komunikat nr 4 stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania 

ofertowego. Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie. 


