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Gdańsk, dnia 20 września 2018 r. 

 

Nr postępowania: PZ/46/2018/II+/EX 

 

 

Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników chemicznych, realizowanego 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)  

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego:  

 

1. w rozdziale II pkt 2 w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  

przed  zmianą: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wymagana 

czystość 

Ilość i jednostka 

miary 

1 Mrówczan amonu bezwodny (Ammonium formate anhydrous) 97% 1kg 

2 Mrówczan sodu bezwodny (Sodium formate anhydrous) ≥99% 1kg 

3 Mrówczan litu jednowodny (Lithium formate monohydrate) 98% 500g 

4 Mrówczan potasu bezwodny (Potassium formate anhydrous) 99% 1kg 

5 Mrówczan wapnia bezwodny (Calcium formate anhydrous) 99% 1kg 

6 Mrówczan magnezu dwuwodny (Magnesium formate dihydrate) ≥98% 500g 

7 Mrówczan cezu bezwodny (Cesium formate anhydrous) 98% 200g 

 

po zmianie: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wymagana 

czystość 

Ilość i jednostka 

miary 

1 Mrówczan amonu bezwodny (Ammonium formate anhydrous) 97% 1kg 

2 Mrówczan sodu bezwodny (Sodium formate anhydrous) ≥99% 1kg 

3 Mrówczan litu jednowodny (Lithium formate monohydrate) 98% 500g 

4 Mrówczan potasu bezwodny (Potassium formate anhydrous) 99% 1kg 

5 Mrówczan wapnia bezwodny (Calcium formate anhydrous) 99% 1kg 
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6 Mrówczan magnezu dwuwodny (Magnesium formate dihydrate) ≥98% 500g 

 

2. w rozdziale XVI  pkt 4:  
 

Przed zmianą:  

 Termin składania ofert upływa z końcem dnia 20 września 2018 r. Decyduje data wpływu do  

Działu Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212 lub data wpływu 

wiadomości e mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej). 

  

Po zmianie:  

 Termin składania ofert upływa z końcem dnia 24 września 2018 r. Decyduje data wpływu do  Działu 

Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212 lub data wpływu wiadomości e mail 

na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej).  

 

             3. W związku z powyższym zmieniony zostaje Zał nr 2 Formularz rzeczowo-cenowy. 

   

Powyższe zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich 

Wykonawców.  

 

 

           Z wyrazami szacunku,  

                       Piotr Markowski  
Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia 

 


