
                                                               
                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2020/STER CPP/ZK  
z dnia 18 grudnia 2021 r.  

  
Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hydrauliki siłowej do stacji prób budowanej 
przez Zamawiającego. 
 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA do treści Zapytania ofertowego 
  
Zgodnie z treścią postanowień Zapytania ofertowego rozdział IX ust. 3 Zainteresowany (Wykonawca) 
skierował do Zamawiającego następujące wnioski dotyczące zmiany terminu nadsyłania ofert w 
odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 14/2020/STER CPP/ZK z dnia18 grudnia 2020 r. tj.: 
 
 
Wniosek nr 1     
Zapytanie ofertowe, Rodz. VI, ust. 8.  
 

Pytania trzech różnych Zainteresowanych złożone w dniu 5.02.2021 r. dotyczące przesunięcia terminu 
składania ofert:: 

1. Pytanie nr 1  
W związku z ogłoszeniem jakie pojawiło się na Państwa stronie - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 
14/2020/STER CPP/ZK z dnia 18 grudnia 2020 r. - uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu 
składania ofert do 29.01.2021 ze względu na pojawienie się ogłoszenie w połowie grudnia oraz 
urlopowy okres świąteczno-noworoczny. 
 

2. Pytanie nr 2  
Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert na Państwa zapytanie 14/2020/STER CPP/ZK 
„Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem”  do dnia 18.01.2021 . Perturbacje 
zdrowotne części naszych pracowników ( kwarantanny z powodu COVID 19 ) oraz okres świąteczno-
noworoczny w którym znaczna część osób przebywała na urlopach spowodował iż nie jesteśmy w 
stanie złożyć oferty do dnia 11.01.2021 . Jednocześnie nadmieniam iż jesteśmy zainteresowani 
złożeniem oferty we wszystkich tematach które obejmuje Państwa zapytanie. Mamy nadzieje na 
pozytywne rozpatrzenie naszej prośby . 

3. Pytanie nr 3 
Z uwagi na okres urlopowy oraz obszerną dokumentację do przeanalizowania, prosimy o 
przedłużenie terminu składania ofert do 27.01.2021 r. 

 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający przychyla się do próśb Zainteresowanych i przedłuża termin składania ofert o 14 dni, tj. do dnia 
25.01.2021 r. do godz.13.00.  
 
W związku z powyższym: 

 Rodz. VI, ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„Ofertę należy dostarczyć w formie podpisanego skanu w wersji elektronicznej na adres email: 
fundusze-ue@botatechnik.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, w odpowiedzi na niniejsze 
Zapytanie Ofertowe (opcja wyłącznie dla podmiotów, które założyły konto w Bazie Konkurencyjności), 



                                                               
w terminie do dnia 25.01.2021 r., do godz. 13:00. Wiadomości email należy nadać tytuł: „Oferta - 
dostawa - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2020/STER CPP/ZK. Nie otwierać do 25.01.2021 do godz. 
13.15”.  

 
 Rodz. VI, ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 25.01.2021 o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.” 
 
 
 
Więcej pytań w powyższym zakresie nie zgłoszono.  
Zmiana wprowadzana jest na podstawie zapisów Roz. VIII, ust. 7 Zapytania ofertowego.  
Niniejsze podlega ogłoszeniu w bazie konkurencyjności 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego 
www.botatechnik.pl. 
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Gdańsk, 07.01.2021 r. 


