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Gdańsk, 01 października 2019 r. 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i materiałów 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/05/2019/II2.0/EX 
 

Zmiana zapytania ofertowego 
 
Excento Sp. z o.o informuje, że zmienia zapytanie ofertowe poprzez: 
 
I. we wzorze umowy: 
§ 6 
Było: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar Umownych w stosunku do Wykonawcy: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 2% wynagrodzenia należnego 
za wykonanie Umowy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

Jest: 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar Umownych w stosunku do Wykonawcy: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia należnego 
za wykonanie Umowy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

§ 2 
Było: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie Część I: do 10 dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy; Część II: do 14 dni od dnia zawarcia umowy; Część III: do 
14 dni od dnia zawarcia umowy; Część IV: do 14 dni od dnia zawarcia umowy; Część V: do 4 
tygodni od dnia zawarcia umowy; Część VI: do 14 dni od dnia zawarcia umowy; Część VII: do 
7 dni od dnia zawarcia umowy. 

Jest: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie Część I: do 10 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy; Część II: do 21 dni od dnia zawarcia umowy; Część III: do 
14 dni od dnia zawarcia umowy; Część IV: do 14 dni od dnia zawarcia umowy; Część V: do 4 
tygodni od dnia zawarcia umowy; Część VI: do 14 dni od dnia zawarcia umowy; Część VII: do 
7 dni od dnia zawarcia umowy. 

 
 
II. w rozdziale VI zapytania ofertowego: 
Było: 

Część II: do 14 dni od dnia zawarcia umowy 
Jest: 

Część II: do 21 dni od dnia zawarcia umowy 
 
 
Powyższe  jest  wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
 
 

          ZATWIERDZAM:  
       na oryginale pieczęć i podpis  

          Piotr Markowski   
                     Kierownik Zespołu  
                                 Realizacji  Wsparcia   
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