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Poznań, dnia 14.06.2011 r.

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIE I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: pisemnego przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego plotera tnąco-bigującofrezującego do przebudowywanego budynku drukarni „Concordia” przy ul. Zwierzynieckiej 3 w
Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu”

Działając na podstawie pkt. 9 ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym informujemy, że do
Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające następujące pytanie.
PYTANIE
W związku z ogłoszeniem przez Państwa pisemnego przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie
nowego plotera tnąco-bigująco-frezującego do przebudowywanego budynku drukarni „Concordia” przy ul.
Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu” zwracamy
się z prośbą o przedłużenie terminu dostawy.
Z przeprowadzonego przez nas rozeznania rynku istnieje możliwość zrealizowania dostawy dopiero w okresie
miedzy 1 – ym a 31 – ym października 2011 r. Sam proces produkcji urządzenia to co najmniej 12 tygodni od
dnia złożenia zamówienia, zaś montaż i wdrożenie urządzenia w miejscu dostawy to następne 6 tygodni.
Biorąc pod uwagę fakt, że prawdopodobny termin podpisania umowy to zapewne początek lipca, to realnym
terminem dostarczenia urządzania jest koniec września początek października 2011 r.
Prosimy zatem o zmianę terminu dostawy do 15 listopada 2011 r., co umożliwi nam złożenie oferty.
1

Na podstawie pkt. 9 ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym w związku z art. 70 § 3 ustawy
Kodeks Cywilny zmianie treść ogłoszenia w następujący sposób:
ODPOWIEDŹ
W pkt. 3. ogłoszenia i w załączniku nr 2 i 3 zmianie ulega termin realizacji zamówienia
Było: Całość zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 września 2011 r.
Powinno być:
Całość zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 październik 2011 r.
Poniżej zamieszczamy poprawiony wzór formularza ofertowego.
Działając na podstawie pkt. 9 ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzania zmian w ofertach.
Nowy termin składania ofert:
Oferty należy w formie pisemnej należy składać do dnia 21.06.2011 r. do godziny 14:00 w siedzibie Wyższej
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, w pokoju
332
Nowy termin otwarcia ofert:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2011 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Wyższej Szkole Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, w pokoju 332.

Podpis Zamawiającego.........................
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FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy.................................................................................
....................................................................................................................................................................
NIP, REGON Wykonawcy..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Telefon/fax Wykonawcy..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Adres e – mail Wykonawcy: ……….................................................................................................................
Do: nazwa i siedziba Zamawiającego
Pro Design Sp. z o.o.
60-638 Poznań,
ul. Śpiewaków 14,
NIP 7811824709
REGON 300883473
KRS 0000310747
W związku z ogłoszeniem pisemnego przetargu nieograniczonego na::
dostawa fabrycznie nowego plotera tnąco-bigująco--frezującego do przebudowywanego budynku
drukarni „Concordia” przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie
Wielkopolskiego Centrum Designu”
Oferujemy dostawę, montaż wraz z uruchomieniem kompletnego fabrycznie nowego plotera tnąco- bigująco frezującego marki ……………… model ……………………o następujących parametrach technicznych

Lp.
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Nazwa
Oprogramowanie
sterujące pracą
plotera
Narzędzia
Frezarka
Obszar roboczy
stołu
System pomiaru
długości ostrza i
freza
Stół
Prędkość pracy
Przyspieszenie
System rejestracji
położenia głowicy

PLOTER TNĄCO-BIGUJĄCY-FREZUJĄCY
Parametry techniczne oferowane

Obróbka materiałów
falistych
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11
12
13

Obróbka materiałów
litych
Dodatkowe
wyposażenie
Konfiguracja

za następującą cenę za całość zamówienia obejmującą wszelkie elementy przedmiotu zamówienia opisane w
załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu:

netto .......................................................................................................................................................PLN

podatek vat (23%) .................................................................................................................................PLN

brutto .....................................................................................................................................................PLN

Zamówienia zrealizuję w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 października 2011 r.
Na oferowany produkt udzielmy ……………..miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru przedmiotu
zamówienia przez Zamawiającego bez uwag.

Oświadczam, że dodatkowe w cenie zwarliśmy:.
a)

instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego

b)

przeprowadzenie instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie kompletnej obsługi plotera
będącego przedmiotem zamówienia

c)

dostarczenie pełnej dokumentacji sprzętu, w tym karty gwarancyjne wraz ze specyfikacją techniczną oraz
instrukcji obsługi w języku polskim. Ilość egzemplarzy winna odpowiadać ilości zamówionego sprzętu. Na
karcie gwarancyjnej należy wskazać dane teleadresowe wykonawcy wraz z numerem seryjnym;

d)

bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;

e)

zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez autoryzowany serwis oraz dostarczenia przy
dostawie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie
pogwarancyjnym;

f)

dostawa plotera (opakowanie, ubezpieczenie, transport) będącego przedmiotem oferty do siedziby
Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

g)

produkt winien posiadać

trwałe oznakowanie producenta/wykonawcy pozwalające na jego pełną

identyfikację (producent/wykonawca- typ- model- numer seryjny);
h)

dodatkowe oznakowanie wyrobu (każdego asortymentu) i znakiem umowy n-r umowy/ rok / zadanie.,
asortyment;
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i)

oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy nie użytkowany w jakikolwiek sposób.

j)

oferowany produkt posaida certyfikat CE.

Oświadczam, że:



uważam się za związany niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert,



akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązujemy się podpisać w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego,



w cenie oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,



wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

Oferta została złożona na ........... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ............. do nr .........
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1/ ...............................................................................................
2/ ...............................................................................................
3/ ...............................................................................................
4/ ...............................................................................................

..................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w ogłoszeniu
o pisemnym przetargu nieograniczony umowy dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..................................................................................................................
imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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