
Projekt „Inkubator Innowacyjności+” jest współfinansowany ze środków unijnych na podstawie umowy partnerstwa 2014-2020 
określającej wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie 
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). 

 
 

Gdańsk, 23.10.2018 r.  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynnika i materiałów 
laboratoryjnych w projekcie „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu 
pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac 
B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)  – PZ/54/2018/II+/EX 

 
Excento  Sp.  z  o.o.  jako  podmiot  realizujący  projekt  współfinansowany  ze  środków  unijnych na podstawie     
umowy partnerstwa     2014-2020     określającej     wytyczne     w  zakresie kwalifikowalności   wydatków   w   
ramach   Europejskiego,   Funduszu   Rozwoju   Regionalnego, Europejskiego    Funduszu    Społecznego    oraz    
Funduszu    Spójności    na    lata    2014-2020 (dalej: Wytyczne)  informuje,  iż  do  Zamawiającego  wpłynęły  
pytania  dotyczące  treści  zapytania ofertowego.  
 
Pytanie 1:  
Dot. Par. 4 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia 
faktury? 
 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Par. 4 ust. 3 wzoru umowy. 
 
 
Pytanie 2:  
Dot. Par. 5 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze? 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Par. 5 ust. 4 wzoru umowy. 
 
 
 
Pytanie 3:  
Dot. Par. 6 ust. 1 pkt 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 
 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w Par. 6 ust. 1 pkt 1  wzoru umowy. 
 
 
 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego oraz są wiążące dla wszystkich  
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
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