flffi}?:T

-tF'xiiii

( F]{Pl
\-- -.

Union
Fou-ndationfor Eurooean
EuropeanResional
Potith $cience
DeveiopmeniFund

Wroclaw, dnia 26.07 .2OL8 r.
ODPOWIED2 ruR ZNPWRIUIR
Dotyczy: postqpowanie nr FT-01/O7l20tg na zakup i sukcesywnq dostawq odczynnik6w chemicznych
na potrzeby projektu pn. ,,Enhancement of structural stability and operational reliability of perovskite
solar cells".

Zamawiajqcy informuje,2e w dniu 25.07.2Ot8 r. do ww. postqpowania wplynqly poni2sze zapytania:

Pytanie 1 - dotyczy pozycji 10:
Produkt o nr kat. F0507 wystqpuje w najmniejszym opak. 500M1. Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na
zaoferowanie tego produktu w opak. 500M1?
Odpowiedi: Tak. Zamawiajqcy wyra2a zgodq na zmiang pojemnoSci opakowania na 500 ml.
Pytanie 2 - dotyczy pozycji 15:
Produkt w poz. 15 zostal wycofany ze sprzeda2y, brak jest zamiennika. Czy Zamawiajqcy wyrazi
zgodq na wykre6lenie tej pozycji z formularza?
Odpowiedi: Tak. Zamawiajqcy usuwa pozycjq nr

t5 z zestawienia odczynnik6w chemicznych.

Pytanie 3 - dotyczy pozycji 20:
Produkt o nr kat. 18648 nie wystqpuje w ofercie firmy Sigma-Aldrich, brak jest zamiennika. Czy
Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wykreSlenie tej pozycji z formularza?
Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy informujq, 2e produkt jest dostqpny w ofercie firmy Sigma-Aldrich

pod numerem 89943. W zwiqzku z tym Zamawiajqcy dokonuje korekty numeru katalogowego na
wlaSciwy.

W zwiqzku z powy2szym Zamawiajqcy koryguje i udostqpnia poprawione zalqczniki nr 3 i 4

do

Regulaminu konkursu ofert tj.

.

1.
2.

Zalqcznik nr 3 - wz6r oferty z dnia 26.07.20L8 r.;
Zalqcznik nr 4 - zestawienie odczynnik6w chemicznych z dnia 26.07.2018 r.

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, i2 nie

wydluia terminu skladania ofert w przedmiotowym

postqpowaniu. Oferty nale2y zlo2y( do 31 lipca 2018 r. do godziny 10:00. Miejsce ispos6b zto2enia
ofert pozostaje bez zmian. Powy2sze informacje sE wiq2qce dla wszystkich potencjalnych
wykonawc6w. Prosimy uwzglqdnii je w sporzqdzanej ofercie.
W imieniu Zamawiajqcego
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