I\\NOTHEA
,,Komunikat dotyczący wydłuźenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr
ZlRPOWM.lL.ż/2017 i modyfikacji zapisów załącznika nr 4,,Opis przedmiotowe8o zamówienia" w
ramach przedmiotowe8o zapytania ofertowego,

-

W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w załączniku nr 4 (,,opis przedmiotowego
zamówienia") do oferty w ramach zapytania ofertowego nr Z/RPOWM/7.2/2OT7, polegających na
poprawieniu błędów o których mowa poniżej, dbałościąo jednakowe szanse złożeniaoferty dla
każdego z zainteresowa nych oferentów, Zamawiający postanawia o wydłużeniu terminu składania
ofert do dnia 04.05,2017 r.
W związku z błędnym opisem przedmiotu zamówienia, poIegającym na sprecyzowaniu niewłaściwych
ilości Iiczb opakowań zamawianych odczynników (kolumna,,Liczba opakowań" w poszczególnych

tabelach w załączniku nr 4 do przedmiotowego zapytania ofeńowego -,,opis przedmiotu
zamówienia", ZamaWiający informUje, iż:

o
o

o
o
o

powstały błąd jest oczywistą omyłką Zamawiającego, wynikającą z błędnego wypełnienia
kolumny,,Iiczba opakowań" poprzez zastosowanie niewłaściwego formatu w arkuszu danych
podCZas przygotowania W edytorZe tekstU,

aktuaIizacji załącznika nr 4,,opis przedmiotu zarnówienia" do zapytania
ofertowego nr 2lRPowlyĄ/1,.2/2017 tvlko iWvłacznie W zakresie poprawv danvch dotvczącvch
rzeczvwistei liczby opakowań odczvnników bedacych przedmiotem zamówienia w kolumnie

dokonuje weryfikacji

i

,,Liczba opakowań" W tabelach Umieszczonvch W tvmże Załaczniku,

aktualizacji treśca zamówienia - zapytania ofertowego nr
Z/RPOWM/L.ż/2017 tylko iwvłacznie w zakresie wydłużenia terminu składania ofert, co iest
spowodowane zaistniałym błedem,
zaktuaIizowane w ww. zakresie zapytanie ofertowe jest integralnym załącznikiem niniejszego
dokonuje weryfikacji

i

komunikatu, a pełna treśćobowiązulącej dokumentacjizapytania ofertowego nr
2lRPOWl\A/l.Zl2O17 znajduje się pod tym adfesem: http://nanothea,com/euproiects/
zaktuaIizowany załącznik nr 4 jest integralnym załącznikiem niniejsze8o komunikatu, a pełna
treśćobowiąZującej dokumentaCji zapytania ofertowego nr żlRPo\NMl1,.212017 Zna.]dUje 5ię
pod tym adresem: http;//nanothea.com/euproiects/

lednocześnieZamawiający oświadcza, iż Wszystkie pozostałe dokumenty (formulaz oferty,
załączniki) dotyczące przedmiotowego zapytania ofeńowego pozostają bez zmian, a ich treść
pozostaje wiążąca w dotychczasowym kształcie dla wszystkich oferentów.

W razie jakichkolwiek pytań bądźWątpliwości, zwi{zanych z pżedmiotowymi zmianami a także
całokształtem zapytania ofertowego nr 2/RPoYlM/7.2/2oI7,7amawialący zaprasza oferentów
do indywidualnego kontaktu:
Z Upoważnienia p, N/a8da eny Janczewskie]

NanoTho'ipół!łaAllcyjna

:

ul. Ludwika Waiyr'l|. liego 1, 00-645 lvarszawa

NlP: 7010520i 10 REGoN| 363012973
KRS: c000584108
www,nanothea.com
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