
  
 

 
 Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” 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, 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). 

 

 

Gdańsk, 04 października 2019 r. 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i akcesoriów w projekcie 
„Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowaną 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/04/2019/II2.0/EX 
 
Excento Sp. z o.o informuje,  iż  do  Zamawiającego  wpłynęły  pytania  dotyczące  treści  zapytania ofertowego. 
 
Dot. cz. I 
Pytanie 1: 
Proszę o doprecyzowanie numeru katalogowego producenta.  
Odpowiedź 1: 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał wyrób i określił zakres równoważności. 
 
Dot. cz. II. 
Pytanie 1: 
Dot: pozycji 1-7. Proszę o doprecyzowanie numeru katalogowego producenta.  
Odpowiedź 1: 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, nie wskazuje w opisie 
przedmiotu zamówienia konkretnego wyrobu. 
 
Dot. cz. III. 
Pytanie 1: 
Dot: pozycji 1. Proszę o podanie rozmiarów szalek, czy maja być sterylne czy nie, z wentylacja czy bez? 
Odpowiedź 1: 
Parametry szalek podano w opisie przedmiotu zamówienia zapytaniu ofertowym. 
 
Pytanie 2: 
Dot: pozycji 2. Czy zaakceptują Państwo jedno opakowanie o wielkości 500 sztuk? 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający zmienia ilość na 500 szt. 
 
Pytanie 3: 
Dot: pozycji 4-5. Do jakiej prędkości wirowania mają być odporne probówki? 
Odpowiedź 3: 
Do prędkości 16 000 xg. 
 
Pytanie 4: 
Dot: pozycji 11. Probówki mają być pakowane pojedynczo czy w stripach?  
Odpowiedź 4: 
Probówki mają być pakowane w zbiorcze woreczki jako pojedyncze probówki, nie stripy. 
 
Pytanie 5: 
Dot: pozycji 12. Jakiej pojemności oraz czystości ma być alkohol? 
Odpowiedź 5: 
Pojemność i czystość podano w opisie przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym tzn. 1l i 96% czda. 
 
 
Powyższa  odpowiedź  stanowi  integralną  część  zapytania  ofertowego  oraz  jest  wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 

 
          ZATWIERDZAM:  

         
      na oryginale pieczęć i podpis  

          Piotr Markowski   
                     Kierownik Zespołu  
                                 Realizacji  Wsparcia   

 
 

 


