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1.

Zmiany/Uzupełnienia do Zapytania Ofertowego w postępowaniu nr 4_INLED/07/2017 z dnia
1/07/2017 r.
W dniu 24/07/2017 r. do Zapytania Ofertowego oraz do Załącznika nr 1 do Zapytania wprowadzono następujące zmiany
(uzupełnienia):
1.

W załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego Parametry_Centrum_laserowe:
a)

w pozycji „cecha urządzenia” dodano wiersz w brzmieniu: „Centrum zawiera system załadowczo-rozładowczy”;

b)

w pozycji „funkcjonalność dodatkowa” dodano wiersz w brzmieniu „centrum musi współpracować z
oprogramowaniem do zarządzania produkcją”

2.

W Zapytaniu Ofertowym nr 4_INLED/07/2017 wprowadzono punkt VI.1.7 w brzmieniu: „W związku z warunkiem
wskazanym w Załączniku nr 1 do Zapytania w pozycji „funkcjonalność dodatkowa” w brzmieniu „centrum musi
współpracować z oprogramowaniem do zarządzania produkcją” Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy
przesłany na adres oferty.wells@intelight.pl ustalone zostanie spotkanie z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego,
celem zaprezentowania Wykonawcy systemu zarządzania produkcją w spółce Intelight” (str. 5).

3.

W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert został wydłużony o trzy dni z 1 sierpnia 2017 r. do 4 sierpnia
2017 r. w pkt VI.1.1 wprowadzono datę 4 sierpnia 2017 r.

Zmienione dokumenty zamieszczono z adnotacją w tytule: „zmiana”

Amendments/Complements to the Inquiry in proceeding No. 4_INLED/07/2017 dated 1/07/2017.
On 24/07/2017, the Inquiry and the Attachment No. 1 to the Inquiry were amended as follows:
1.

In Attachment No. 1 to the Inquiry FaberLaserCentre:
a) in the item "device feature" the following line is added: "The center contains a loading and unloading system";

b) in the "Additional functionality" line, the line "The center must collaborate with the production management
software".
2.

In the Inquiry No. 4_INLED / 07/2017, the following point VI.1.7 is inserted: "In connection with the condition indicated
in Attachment 1 to the Inquiry under" Additional functionality "in the wording" the center must cooperate with the
production management software " Informs that at the request of the Contractor sent to the address of the
offer.wells@intelight.pl a meeting will be held with the Purchaser, at the Purchaser's premises, to present the
Contractor a production management system in Intelight "(page 5);

3.

Due to the aforementioned amendments, the deadline for submission of bids was extended by three days from August
1, 2017 to August 4, 2017, in point VI.1.1, dated August 4, 2017.

The amended documents are annotated under the heading "change"

