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 Znak sprawy 80.272.152.2017  

  

Kraków, dnia 18 lipca 2017 r. 
 

Do wszystkich potencjalnych wykonawców 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonego na mocy postanowień 

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na zakup i dostawę 

fabrycznie nowych elementów stanowiska do pomiarów elektrofizjologicznych metodą „patch clamp” 

z neuronów z fluorescencją o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do 

Zaproszenia wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz oprogramowaniem niezbędnym do ich 

prawidłowego funkcjonowania, na potrzeby Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 9, realizującego 

projekt pt. „Udział układu dopaminergicznego w indukowanej stresem odstawienia od matki podatności 

na zaburzenia odżywiania” 

 

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert wraz z informacją 
o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert 

 
Szanowni Państwo,  

  
Niniejszym informuję, że zamawiający zmienia treść Zaproszenia do składania ofert, a ściślej 

zawarty w nim opis zasad sporządzania szczegółowej kalkulacji cenowej ofert, poprzez wykreślenie 

zamieszczonego w treści dokumentu wymogu podania cen brutto za poszczególne elementy aparatury 

[pkt 6)1.2 Zaproszenia oraz pkt 10)1, załącznik do wzoru umowy oraz formularz oferty], pozostając 

wyłącznie przy zapisach dotyczących sumarycznej ceny za cały zestaw. 

 

Równocześnie zamawiający podkreśla, iż zgodnie z zapisami pkt 10)8 Zaproszenia, 

w przypadku oferowania aparatury objętej przedmiotem zamówienia, opodatkowanej stawką podatku 

od towarów i usług VAT inną niż 23% (tj. 8%), wykonawca powinien dostarczyć wraz z ofertą 

odpowiednie dokumenty lub oświadczenia potwierdzające legalność takiego rozwiązania. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część 

Zaproszenia do składnia ofert, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, a w szczególności termin 

wprowadzenia, wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Zatem, termin 

składania i otwarcia ofert zostaje przedłużony do dnia 24 lipca 2017 r. Godziny składania i otwarcia 

ofert pozostają bez zmian. 

 

 

Z poważaniem 

 

Monika Poniewierska 

 
 


