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Ogłoszenie nr 540106116-N-2020 z dnia 17-06-2020 r.

Lublin:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550020-N-2020 

Data: 10/06/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32638000000000, ul. ul.

Doświadczalna  4, 20-290  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 7445061 w. 110, e-mail ebronisz@ipan.lublin.pl, faks 817 445 067. 

Adres strony internetowej (url): http://www.ipan.lublin.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-19, godzina: 11:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-24, godzina: 11:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5 Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu jest: 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami

należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (https://portal.smartpzp.pl/iapan) lub w przypadku

wyboru składania oferty w formie pisemnej należy ją złożyć w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w

Lublinie ul. Doświadczalna 4, 20–290 Lublin, bud. A, pok. 18 (sekretariat), - w terminie do dnia 19.06.2020 roku do godziny 11:00 Godziny

pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. O terminie złożenia oferty w

formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Systemie Platformy.

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert w formie pisemnej ma data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Instytutu,

a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone

wykonawcom. 2. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej oraz pisemnej nastąpi w dniu

19.06.2020 roku o godzinie 11:15 w siedzibie w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,

ul. Doświadczalna 4, bud. A pok. Nr 10 A. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i

dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego (https://portal.smartpzp.pl/iapan) lub w

przypadku wyboru składania oferty w formie pisemnej należy ją złożyć w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii

Nauk w Lublinie ul. Doświadczalna 4, 20–290 Lublin, bud. A, pok. 18 (sekretariat), - w terminie do dnia 24.06.2020 roku do godziny 11:00

Godziny pracy sekretariatu – od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. O terminie złożenia

oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji w Systemie

Platformy. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert w formie pisemnej ma data i godzina wpływu oferty do sekretariatu

Instytutu, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
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wykonawcom. 2. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej oraz pisemnej nastąpi w dniu

24.06.2020 roku o godzinie 11:15 w siedzibie w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,

ul. Doświadczalna 4, bud. A pok. Nr 10 A. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część nr: 3 

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Okrągłe filtry z włókna kwarcowego – typ MN QF- 10 - 100 szt. Okrągłe filtry z włókna szklanego – typ 85/70 -

300 szt. Okrągłe filtry z włókna szklanego – typ 85/70BF - 100 szt. szklane zestawy do sączenia (2-3 szt) -3 szt. końcówki do pipet z filtrem 2-

100 ul - 960 szt. końcówki do pipet z filtrem 2-200 ul - 960 szt. końcówki do pipet z filtrem 50-1250 ul - 960 szt. 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny

produkt, usługę lub roboty budowlane: Okrągłe filtry z włókna kwarcowego – typ MN QF- 10 - 100 szt. Okrągłe filtry z włókna szklanego – typ

85/70 - 300 szt. Okrągłe filtry z włókna szklanego – typ 85/70BF - 100 szt. zestaw do filtracji próżniowej na szlif dla filtrów 47mm ze spiekiem

-3 szt. końcówki do pipet z filtrem 2-100 ul - 960 szt. końcówki do pipet z filtrem 2-200 ul - 960 szt. końcówki do pipet z filtrem 50-1250 ul -

960 szt. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część nr: 14 

W ogłoszeniu jest: Nazwa: Dostawa portu nastrzykowego do posiadanego chromatografu Shimadzu GC-2010 1) Krótki opis przedmiotu

zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jednorazowa dostawa portu

nastrzykowego do posiadanego chromatografu Shimadzu GC-2010 - 1 kpl. 

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Dostawa portu nastrzykowego do posiadanego chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus 1) Krótki opis

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jednorazowa

dostawa portu nastrzykowego do posiadanego chromatografu Shimadzu GC-2010 Plus - 1 kpl. 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część nr: 3 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający w załączniku nr 1.3 do SIWZ z dniem opublikowania ogłoszenia o zmianie

ogłoszenia dokonał zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część nr: 8 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający w załączniku nr 1.8 do SIWZ z dniem opublikowania ogłoszenia o zmianie

ogłoszenia dokonał zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część nr: 14 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający w załączniku nr 1.14 do SIWZ z dniem opublikowania ogłoszenia o zmianie

ogłoszenia dokonał zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 



17.06.2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/6842c0fa-971e-46a6-9790-c73c3840cbd1 3/3

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część nr: 16 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający w załączniku nr 1.16 do SIWZ z dniem opublikowania ogłoszenia o zmianie

ogłoszenia dokonał zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówieni(...) 

 
Drukuj


