Katowice, 07.11.2018r.
Zapytanie ofertowe nr 01/11/2018
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury B+R dla
opracowania i wdrażania nowych procesów technologicznych przetwarzania tworzyw
sztucznych, w celu produkcji regranulatów” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I.

Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego: Polimer Inno Tech Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie,
Adres biura/korespondencyjny: ul. Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice
NIP: 6431765377
Osoba do kontaktu: Piotr Machnik
Telefon: 664 494 292
Adres e-mail: p.machnik@polimerinnotech.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach:
www.polimerinnotech.pl
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i instalacja następujących urządzeń
i systemów:
a) System opomiarowania i zbierania danych liczbowych.
b) Zestaw sprzętu komputerowego do centrum analiz.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku do
niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna zamówienia.
Wszystkie urządzenia i elementy składowe opisane w załączniku nr 3 - Specyfikacja
techniczna zamówienia, muszą być nowe, nie dopuszcza się używanych elementów.
System opomiarowania i zbierania danych liczbowych oraz zestaw sprzętu komputerowego
do centrum analiz składające się z urządzeń nie spełniających wymagań ustanowionych w
Załączniku nr 3 nie zostaną odebrane, a Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć
przedmiot zamówienia o ustanowionych parametrach.
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KOD CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48150000-4 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej
48610000-7 Systemy baz danych
30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami
31644000-2 Różne rejestratory danych
32400000-7 Sieci

2. Dodatkowe dane o przedmiocie zamówienia
- Warunki i termin płatności: zaliczka do 90% wartości oferty, pozostała część po
zakończeniu prac. Termin płatności minimum 14 dni od wystawienia faktury.
- Koszt dostawy leży po stronie Wykonawcy - Zamówienie należy dostarczyć i zainstalować
w miejsce realizacji projektu: woj. Podkarpackie, miejscowość Stale 39-400, ul. Jeziorska 7.
- Po stronie Wykonawcy leży również instalacja, montaż, testowanie i prezentacja działania
systemów i urządzeń.
- Termin dostawy, montażu wraz z wykonaniem testów: do 31.10.2019
Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia, w tym przede wszystkim montaż i
dopasowanie Systemu opomiarowania i zbierania danych liczbowych uzależniony jest od
dostarczenia Zamawiającemu – w ramach innego postępowania - urządzeń recyklingowych.
W związku z powyższym, wyłoniony w ramach przyszłego postępowania Wykonawca będzie
zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z
następującymi zasadami:
1.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, kierując wiadomość e-mail na adres wskazany w
umowie, o terminie zainstalowania urządzeń recyklingowych, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem (nie mniej niż 7 dni przed zainstalowaniem urządzeń recyklingowych). W
związku z wezwaniem, Wykonawca będzie zobowiązany do osiągnięcia gotowości do
rozpoczęcia montażu systemu IT.
2.
Następnie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem, o terminie możliwym do rozpoczęcia wykonywania montażu systemu IT.
3.
Wykonawca będzie miał obowiązek wykonać montaż systemu IT w terminie 14 dni od
momentu wskazanego przez Zamawiającego jako termin możliwy do rozpoczęcia
wykonywania przedmiotu zamówienia.
4.
Montaż systemu IT musi nastąpić w okresie realizacji projektu. Zamawiający
wskazuje, że w dniu wszczęcia niniejszego postępowania, oznaczony w umowie o
dofinansowanie termin zakończenia realizacji projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r.
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Równocześnie, umowa o dofinansowanie obejmuje mechanizm, umożliwiający wydłużenie
terminu realizacji projektu – zaś Zamawiający informuje, iż wystąpił do Instytucji
Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. W
przypadku jeżeli Instytucja Zarządzająca nie wyrazi zgody na przedłużenie realizacji projektu
Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, a każda ze stron może odstąpić od
realizacji umowy (Uwaga: jeżeli Wykonawca otrzyma zaliczkę to będzie zmuszony ją oddać).
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia w kilku częściach.
Wykonawca będzie zobligowany zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy nie krócej,
niż 5 dni przed proponowanym terminem dostawy. Zamawiającemu przysługuje prawo do
wyznaczenia innego terminu dostawy w granicach 3 dni roboczych od wskazanej daty przez
Wykonawcę.
III. Kryteria dostępu:
W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą się ubiegać Wykonawcy,
którzy na dzień złożenia oferty są powiązani z Zamawiającym kapitałowo bądź osobowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem (Polimer Inno Tech Sp. z o.o.) lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego i złożenie oświadczenia
wraz z ofertą.
IV. Zasady składania ofert:
1.
Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim na załączonym wzorze
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferent musi złożyć ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego. Oferent ma możliwość rozbudowania oferty, w tym poprzez
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dołączenie dodatkowych załączników. Jednak Oferent nie może usunąć żadnych z elementów
zawartych w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, w tym zwłaszcza oświadczeń i zastosowanych logotypów.

2. Oferta musi zawierać:
- Nazwę Oferenta, NIP, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).
- Datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach data wpłynięcia
równoważna będzie z datą wystawienia oferty).
- Zawierać cenę oferty (netto i brutto). Oferta powinna obejmować wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia np. koszt transportu, koszt montażu i testów.
- Zawierać długość gwarancji - podaną w miesiącach od momentu zakończenia testów i
prezentacji działania potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym. Minimalna
wymagana gwarancja wynosi 12 miesięcy, oferty z gwarancją poniżej 12 miesięcy zostaną
odrzucone.
- Zawierać wszystkie wymagane załączniki – oświadczenie o braku powiązań (zał. nr 2)
- Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 01/11/2018
- Termin wykonania zamówienia.
- Termin ważności oferty– min. 60 dni kalendarzowych
- Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań zgodnie
z aktualnymi dokumentami rejestrowymi właściwymi dla danego kraju (np. KRS, CEIDG )
lub odpowiednim pełnomocnictwem.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem
oferty z przyczyn formalnych.

3. Termin składania ofert do: 15.11.2018 r. godz.16:00.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: p.machnik@polimerinnotech.pl lub dostarczona do biura pod
adresem: ul. Szeligiewicza 1, 40-074 Katowice w godzinach pracy biura ( pon. - pt. 8.00 16.00). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina
wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienia w dostarczeniu oferty przez Pocztę Polską lub innych pośredników np. firmy
kurierskie.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
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7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia kilku ofert, żadna z nich nie
będzie rozpatrywana.

V. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny ofert:
Cena 80 pkt.
Gwarancja 5 pkt.
Energooszczędność urządzeń 10 pkt.
Zastosowanie rozwiązań ekranujących 5 pkt.

2. Sposób dokonywania oceny.
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
cena netto oferty najniższej / cena netto rozpatrywana dla danego oferenta * 80 = liczba
punktów
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawierać będzie
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przez rażąco niską cenę
Zamawiający rozumie cenę, której wartość będzie niższa niż 50% ceny średniej wyliczonej
z cen wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu ofert. W takim przypadku
Zamawiający wezwie Oferenta w terminie 7 dni do szczegółowego określenia podstaw
oszacowania oczekiwanej ceny. Zamawiający oceni wyjaśnienia Oferenta a w przypadku
wątpliwości Zamawiający zleci ocenę wyjaśnień Oferenta osobie wykonującej zawód
rzeczoznawcy.
W przypadku, gdy oferent nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub
wyjaśnienia oferenta wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część,
odwołując się do cen niższych, niż stosowane obecnie w obrocie gospodarczym w odniesieniu
do działań, materiałów lub towarów niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonego przez
Zamawiającego celu postępowania (zgodnego z celami projektu), jego oferta zostanie
odrzucona. W takim przypadku, oferent otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze
szczegółowym uzasadnieniem.
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W przypadku, gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał
zmiany swojej oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych
kryteriów – oferta ta zostanie odrzucona.

Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane zgodnie z poniższymi danymi:
Gwarancja od 12 mc do 23 mc – 0 pkt.
Gwarancja 24 mc i więcej – 5 pkt.
Brak podania ilości mc gwarancji oznacza, iż gwarancja jest poniżej 12 mc i oferta zostaje
odrzucona z przyczyn formalnych.
Punkty za kryterium energooszczędność zostaną przyznane zgodnie z poniższymi
danymi:
Oferent podaje zbiorczą moc urządzeń dla następujących elementów Zapytania Ofertowego
opisanych w załączeniu nr 3 Specyfikacja techniczna: Komputer typu „All-in-one”, 4 szt.
serwerów U2, switch, router.
Zgodnie z poniższym wzorem:
1 x komputer + 4x serwer U2 + switch + router = moc urządzeń w Watach
Ocena oferty:
Moc urządzeń oferty najniższej / moc urządzeń rozpatrywanej oferty * 10 = liczba punktów
Brak podania mocy urządzeń skutkuje przyznaniem 0 pkt.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał potwierdzić zakładaną moc
urządzeń, podczas ich dostawy za pomocą specyfikacji urządzenia bądź w przypadku braku
takowej informacji w specyfikacji urządzenia za pomocą np. zewnętrznego watomierza lub
innego równoważnego testu.

Punkty za kryterium zastosowania rozwiązań ekranujących zostaną przyznane
zgodnie z poniższymi danymi:
Oferent podaje informację czy wraz ze szafą typu RACK zastosuje rozwiązania ekranujące
ograniczające pole elektromagnetyczne.
Zastosowanie rozwiązań ekranujących – 5 pkt.
Brak rozwiązań ekranujących – 0 pkt.
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Brak podania czy zostaną zastosowane rozwiązania ekranujące skutkuje przyznaniem 0 pkt.

Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt. zgodnie ze wzorem:
ilość pkt. za kryterium cena + ilość pkt. za kryterium gwarancja+ ilość pkt. za kryterium
energooszczędność + ilość pkt. za kryterium zastosowania rozwiązań ekranujących.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może wezwać oferentów do poprawy
błędów formalnych ( innych niż wymienionych w pkt. IV. 2.) lub żądać od Oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w zakresie spełnienia wymagań opisanych w
Zał. nr 3 Specyfikacja techniczna zamówienia. Zamawiający zastrzega, że Oferent nie może
zmienić informacji podlegających ocenie ofert tzn. ceny, gwarancji, energooszczędności i
zastosowania rozwiązań ekranujących.
Wyniki
postępowania
zostaną
umieszczone
na
stronie
www.polimerinnotech.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

internetowej:

Zamawiający zawiadomi elektronicznie Oferenta, który złożył najkorzystniejszą (tzn. która
otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert) ofertę. Zawiadomienie
o złożeniu najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane na adres e-mail z którego została
przysłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie do kontaktu.
W przypadku wyboru Oferty, która została złożona do Zamawiającego za pośrednictwem
poczty elektronicznej (e-mail), Oferent zobowiązany jest o dostarczenie oryginałów
dokumentów (oferta, oświadczenie o braku powiązań, ewentualne pełnomocnictwo) najdalej
w dniu podpisania umowy.

VII. Dodatkowe informacje
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli
zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na
stronie: www.polimerinnotech.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Wprowadzone zmiany będą wiążące dla oferentów.
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2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, zmiany ilości i rodzaju zadań w stosunku do określonych w zapytaniu,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3.
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Oferenta informacji o wyborze jego oferty. Przedłużenie terminu na podpisanie umowy
możliwe jest tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie
Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
4.
W toku oceny realizacji projektu oraz wniosku o płatność składanego przez
Zamawiającego i ewentualnych pytań ze strony Instytucji Zarządzającej Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju lub innego upoważnionego pomiotu Zamawiający może żądać od
Wykonawcy, którego oferta została wybrana wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i
planowanych kosztów czy potencjału do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.
5.
Zamawiający zastrzega, możliwość realizacji dodatkowych dostaw lub usług od
wyłonionego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne
i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje, że dodatkowe dostawy lub usługi nie będą większe niż 15% wartości
przedstawionej przez Wykonawcę ceny oferty.
6.
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na
osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego
7.
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z
przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu
stron. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, w przypadku wystąpienia
niżej określonych zdarzeń.
8.
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania
ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i
przypadkach:
a)
zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek
podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm),
które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę
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Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź
zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega
zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od
towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego
wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy oraz
przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy;
b)
zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu
wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku,
termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres
niezbędny do usunięcia skutków wskazanych przyczyn oraz prawidłowego zrealizowania
przedmiotu umowy;
c)
zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te
wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d)
zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy
Zamawiającego z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, jeżeli zmiany takie nastąpią po
udzieleniu zamówienia;
e)
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
f)
wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy;
g)
działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości
zamówienia przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał dowolną nieprzewidywalną,
wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron umowy, które
uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie
umowy, i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich
podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i
uzasadnioną należytą starannością.
h)
działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. W
takim przypadku umowa może zostać zmieniona tak, by doszło do usunięcia skutków
działania osób trzecich oraz by doszło do prawidłowego wykonania umowy.
9.
Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 8. powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości
prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami.
10.
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. W
odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień.
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Pytania
należy
zadawać
p.machnik@polimerinnotech.pl

w

formie

elektronicznej,

na

adres

e-mail:

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po
upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania zamieści
na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. oraz www.plimerinnotech.pl
Jeżeli w wyniku zapytania nastąpi zmiana treści zapytania ofertowego, Zamawiający zamieści
ogłoszenie o zmianie treści zapytania ofertowego na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz www.polimerinnotech.pl
Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców.
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