
WYKAZ ZMIAN Z DN. 14.09.2022r.: 

 

• Usunięto pkt. 2.7. z zapytania ofertowego; 

• Doprecyzowano zapisy z pkt. 3.2.2 : 

Zapis przed zmianą: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia wymiaru godzinowego 

jeśli zaistnieje taka potrzeba w związku z charakterem prac B+R . Zamawiający szacuje (+/-) 

30% wzrost lub zmniejszenie miesięcznego obciążenia aparatury naukowo-badawczej przy 

zachowaniu szacowanej całkowitej liczby godzin wynajmu wraz z proporcjonalnym 

zwiększeniem/zmniejszeniem szacowanej liczby miesięcy wynajmu.  

 

Zamawiający gwarantuje zatem zlecenie zakresu zamówienia na poziomie minimalnym 30 % 

dla danego miesiąca. 

 

Zapis po zmiannie: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia/zmniejszenia wymiaru godzinowego 

jeśli zaistnieje taka potrzeba w związku z charakterem prac B+R . Zamawiający szacuje (+/-) 

30% wzrost lub zmniejszenie miesięcznego obciążenia aparatury naukowo-badawczej (zmiany 

powyżej szacowanego progu będą uzgadniane z Wykonawcą). 

 

Zamawiający gwarantuje zlecenie zakresu zamówienia na poziomie minimalnym 30 %  

całkowitej wartości kontraktu. 

 

• Doprecyzowano zapisy w pkt. 6 zapytania ofertowego 

 

Zapis przed zmianą: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe 

warunki: 

1. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe 

wykonanie zamówienia [weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik 

nr 1]. 

2. posiadają kompetencje i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację najmu 

[weryfikowane na podstawie formularza ofertowego – załącznik nr 1]. 

 

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 

wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta wykonawcy 

wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

Zapis po zmiannie: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe 

warunki: 



1. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe 

wykonanie zamówienia [weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego treść 

formularza ofertowego – załącznik nr 1]. 

2. posiadają kompetencje i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację najmu 

[weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego treść formularza ofertowego – 

załącznik nr 1]. 

 

• Doprecyzowano zapisy w pkt. 8.1 zapytania ofertowego 

 

Zapis przed zmianą: 

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z punktem 16. 

 

Zapis po zmiannie: 

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć oświadczenia potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z punktem 16. 

 

• Wydłużono postępowanie. Zmieniono termin na złożenie ofert. 

Zapis przed zmianą: 

Termin był do 19.09.2022 r do godz. 15:00. 

Zapis po zmiannie: 

Nowy termin składania ofert do 23.09.2022 r. do godz. 15:00. 

 

• Zmieniono załącznik „Formularz ofertowy”. Obecnie obowiazującym ząłacznikiem do 

zapytanie ofertowego jest załącznik „[Załącznik 1] Formularz ofertowy - aktualny” 

 

Wprowadzone zmiany pozostają bez wpływu na charakter ZO. 

 


