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-,,Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr

5lRPowMlL.2lz017 i modyfikacji zapisów załącznika nr 4,,opis przedmiotoweBo zamówienia" w

ramach przedmiotowego zapwania ofertowego.

W związku z wprowadzeniem przez Zamawia.jącego zmian w załączniku nr 4 (,,opis przedmiotowego

zamówienia") do oferty w ramach zapytania ofertowego nr 5/RPOWM/1.2/2017, polegających na

poprawieniu błędów o których mowa poniżej, dbałością o jednakowe szanse złożenia oferty dla

każdego z zainteresowa nych oferentów, Zamawiający postanawia o wydłużeniu terminu składania

ofert do dnia 04.05.2ot7 l,

W związku z błędnym opisem przedmiotu zamówienia, polegającym na sprecyzowaniu niewłaściwych

ilości liczb opakowań zamawianych odczynników (kolumna,,Liczba opakowań" w poszczególnych

tabelach W załącżniku nr 4 do przedmiotowe8o zapytania ofertowego -,,opis przedmiotu

zamówienia", Zamawiający informuje, iż:

o powstały błąd jest oczywistą omyłką Zamawiającego, wynikającą z błędnego wypełnienia

kolumny,,liczba opakowań" poprzez zastosowanie niewłaśclwego formatu w arkuszu danych

podcZas przygotowania W edytorZe tekstu,

o dokonuje weryfikacji iaktualizacji załącznika nr 4,,opis przedmiotu zamówienia" do zapytania

ofertowego nr 5/RPoWM/1.2/2017 tvlko iWvłącznie W zakresie poprawv danvch dotvczacvch

rzeczvwistei liczbV opakowań odczvnników bedacvch przedmiotem zamówienia w kolumnie

,,Liczba opakowań" w tabelach umieszczonvch w tvmże załaczniku,

o dokonuje weryfikacji i aktualizacji treści zamówienia - żapytania ofertowego nr

5lRPow1,111_.2l2o17 tvlko iwvłacznie w zakresie wvdłużenia terminu składania ofert, co iest

spowodowane zaistniałVm błedem,

o zaktuaIizowane w ww. zakresie zapytanie ofertowe jest integraInym załącznikiem n'niejszego

komunikatu, a pełna treść obowiązującej dokumentacji zapytania ofertowego nr

5lRPOWMl1.2l2O17 znajdLje się pod tym adresem:http://nanothea.com/euproiects/
o zaktuaIizowany załącznik nr 4 jest integralnym załącznikiem niniejszego komunikatu, a pełna

treść obowiązującej dokumentacji Zapytania ofertowe8o nr 5lRPolNMl1,.Zl2017 zna.]duje się

pod tym adresem: http:/,/nanothea,com/euproiects/

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iź Wszystkie pozostałe dokumenty (formularz ofeĘ,
załączniki) dotyczące przedmiotowego zapytania ofertowego pozostają bez zmian, a ich treść

pozostaje wiążąca w doĘchczasowym kształcie dla wszystkich oferentów.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, zwiĄzanych z przedmiotowymi zmianami a także

całokształtem zapytania ofertowego nr 5/RPoWM/1,2/zol7, Zamawiąący zaprasza oferentóW

do indwidualnego kontaktu:
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