
   

    

 

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, dnia 13.11.2018 r.  

Nr postępowania: PZ/58/2018/II+/EX 

 

 Dotyczy: przeprowadzenia testów migracji 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). 

 
 

 Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści zapytania ofertowego w następującym zakresie: 

  

 Zmiana 1:  

 Miejsce zmiany: Zapytanie ofertowe, rozdział II ust. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 Do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dodane zostały następujące zapisy: 

 Warunki badania: Migracja globalna: 70C, 2 godz. płyny modelowe standardowe 
Substancje specyficzne będące przedmiotem badania migracji: aminy aromatyczne i metale ciężkie do 

 płynu modelowego: 3% kwas octowy, 70C, 2 godz. 
 

Zmiana 2:  

Miejsce zmiany: Zapytanie ofertowe,  rozdział VI Termin realizacji zamówienia 

Przed zmianą:  

Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy migracji oraz przekazać 
Zamawiającemu sporządzony raport.   
 

Po zmianie:  

Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy próbek do badań. 
W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testy migracji oraz przekazać 
Zamawiającemu sporządzony raport.   

  

 Zmiana 3:  

Miejsce zmiany: załącznik nr 4 do Zapytanie ofertowego „wzór umowy”  

Przed zmianą:  

 § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie: do 5 tygodni od
 dnia zawarcia umowy.  
 

 Po zmianie:  

 § 2 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie: do 5 tygodni od 
 dnia przekazania Wykonawcy próbek do badań 
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 Zmiana 4:  

Miejsce zmiany: Zapytanie ofertowe, rozdział XVI Sposób i termin składania ofert 

Przed zmianą:  

 Ustęp 4. Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2018 r. o godzinie 15:00. 
 Decyduje data wpływu do Działu Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 213 
 lub data wpływu wiadomości e-mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi 
 elektronicznej). 
 
 Po zmianie:  
 

 Ustęp 4. Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2018 r. o godzinie 15:00. 
 Decyduje data wpływu do Działu Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 213 
 lub data wpływu wiadomości e-mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi 
 elektronicznej). 

 
 
 
 
 
    

  Z wyrazami szacunku   
na oryginale podpis  

 Piotr Markowski  
       Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia 

  


