
 

 

 

  Konstantynów Łódzki, 08.04.2021r. 

Informacja o modyfikacji Zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode 

 

Zamawiający, Centrum  Badań i Innowacji Pro-Akademia, informuje, że w dniu 08.04.2021 r. dokonał modyfikacji 

zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode. 

W zapytaniu ofertowym oraz załącznikach nastąpiła omyłka literowa polegająca na błędnie wpisanej dacie 

(miesiąc) ogłoszenia zapytania ofertowego. 

Z uwagi na fakt, że omyłka literowa nie stanowi istotnej zmiany w treści zapytania ofertowego Zamawiający nie 

przedłuża terminu składania ofert. 

Poniżej wykaz modyfikacji dokonanych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania: 

1. Zapytanie ofertowe 

Było: Zapytanie ofertowe nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.04.2021r dotyczące dostawy zestawu do 

automatycznego próbkowania gazu w ramach projektu „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) 

w nowych systemach BioElectroCathode”  

Jest: Zapytanie ofertowe nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r dotyczące dostawy zestawu do 

automatycznego próbkowania gazu w ramach projektu „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) 

w nowych systemach BioElectroCathode”  

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

 

 Było:  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.04.2021r 

Jest: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r 

 

 Było:  W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.04.2021r 

dotyczące dostawy zestawu do automatycznego próbkowania gazu, składamy następującą ofertę:…… 

Jest:   W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r dotyczące 

dostawy zestawu do automatycznego próbkowania gazu, składamy następującą ofertę:………. 

 

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

 Było: Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.04.2021r 

Jest:  Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r 

 Było: W związku z ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 32/2021/BioElectroCathode 

z dnia 30.04.2021r  niniejszym oświadczam, że Wykonawca nie jest podmiotem:....................... 

Jest: W związku z ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2021/BioElectroCathode 

z dnia 30.03.2021r  niniejszym oświadczam, że Wykonawca nie jest podmiotem: ............................. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Załącznik nr 3 Wzór umowy 

 Było: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.04.2021r 

Jest: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r 

 Preambuła pkt. 1  

Było: Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

Zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.04.2021r  Przedmiotowe Zapytanie ofertowe 

(Załącznik nr 1) wraz z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 2) stanowią załączniki do niniejszej Umowy. 

Jest: Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 

Zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r  Przedmiotowe Zapytanie ofertowe 

(Załącznik nr 1) wraz z ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 2) stanowią załączniki do niniejszej Umowy. 

 § 1 pkt.1 

Było: Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa zestawu do automatycznego próbkowania gazu, 

szczegółowo opisanego w treści zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.04.2021r  

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej także jako „Urządzenia”), na warunkach określonych 

w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, ofercie Wykonawcy oraz niniejszą Umową. 

Jest: Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa zestawu do automatycznego próbkowania gazu, 

szczegółowo opisanego w treści zapytania ofertowego nr 32/2021/BioElectroCathode z dnia 30.03.2021r  

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (dalej także jako „Urządzenia”), na warunkach określonych 

w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, ofercie Wykonawcy oraz niniejszą Umową. 

 

 

Sporządziła: 
Monika Stojan 
 


