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Warszawa, 17/07/2017 r.

Informacja dotycząca postępowania INTELIGHT Sp. z o.o. nr 5_II_INLED/07/2017
W dniu 17/07/2017 r. do postępowania nr 5_II_INLED/07/2017 pn.: Zakup i dostawa Lasera do
grawerowania paneli świetlnych pod piktogramy realizowanego w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na
innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 wprowadzono
następujące zmiany:
1. W Zapytaniu Ofertowym wprowadzono zmiany:
a) W pkt VI.1.1. zmieniono termin składania ofert z 19 lipca 2017 r. na 24 lipca 2017 r.;
b) W pkt VI.2 dodano pkt VI.2.2 w brzmieniu: „Zamawiający wymaga ponadto od Wykonawcy
dostarczenia wraz z dokumentami określonymi w pkt VI.2.1 próbki prezentującej jakość
grawerowania oferowanego urządzenia wg wzoru udostępnionego przez Zamawiającego na
pisemną prośbę Wykonawcy przesłaną na adres siedziby spółki lub adres mailowy:
michal.zbrzyski@intelight.pl”.
2. We wzorze Formularza Ofertowego w pkt 8 dodano:
a) Ppkt: „d) Pełną dokumentację techniczną oferowanych urządzeń, zawierającą wszystkie
parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym”;
b) Ppkt: „e) Próbkę prezentującą jakość grawerowania oferowanego urządzenia wg wzoru
udostępnionego przez Zamawiającego”.
W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 24 lipca 2017 r. do końca dnia.

Information to the Inquiry No 5_II_INLED/07/2017
On 17/07/2017, Inquiry no. 5_II_INLED / 07/2017: Purchase and delivery of Laser for the engraving of light
panels under pictograms implemented under sub-measure 3.2.2. Technological innovation of the
Operational Program Smarth Growth, 2014-2020, has been amended as follows:
1. The Inquiry has been amended:
a) In point VI.1.1. the deadline for submitting bids was July 19, 2017. Nowi t is July 24, 2017;
b) In point VI.2, the following point VI.2.2 is added: "The Purchaser also requires the Contractor to
provide together with the documents specified in point VI.2.1 a sample presenting the quality of
engraving of the offered equipment according to the model made available by the Purchaser at
the written request of the Contractor sent to the address of the registered office of the company
or e-mail address: michal.zbrzyski@intelight.pl";
2. In the Exemplar of the Offer Form in point 8:
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a) added: "(d) Full technical documentation of the equipment offered, containing all the technical
specifications specified in the Inquiry";
b) added "e) A sample presenting the quality of engraving of the offered machine according to the
model made available by the Purchaser.
As a result, the deadline for submission of tenders was extended until 24 July 2017 until the end of
the day.
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