
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.16.2017.RM  

Wrocław, 19 czerwca 2017  

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

                                                                             uczestniczących w zapytaniu ofertowym 

 

 

Zamawiający Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, 

50-137 Wrocław informuje że dokonał zmiany treści zapytania ofertowego 

Dotyczy : Zapytanie ofertowe pn. Dostawa odwróconego mikroskopu (1szt), mikroskopu 

fluorescencyjnego z kamera cyfrową i oprogramowaniem  (1szt) oraz binokularu (mikroskopu 

stereoskopowego)  (1szt) dla Zakładu Patologii Komórki Wydziału Biotechnologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego znajdującej  się przy ul. F. Joliot- Curie 14a, 50-383 Wrocław 

wraz z dostawą, instalacją  i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi- 3 zadania . 

Zadanie 1: Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego,  

Zadanie 2: Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego z kamerą cyfrową i oprogramowaniem, 

Zadanie 3: Dostawa binokularu (mikroskopu stereoskopowego) do obserwacji  w świetle 

odbitym  i przechodzącym w jasnym i ciemnym polu.  

 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w sposób wskazany 

poniżej: 

Rozdział II, ustęp 2 otrzymuje brzmienie. 

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od wad 

fizycznych-dotyczy Zadania 2 oraz 3. 

2.a  Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było sprawne oraz wolne od wad 

fizycznych-dotyczy Zadania 1 



 

 

 

Załącznik nr 3 ( wzór umowy) dotyczący Zadania 1 ,w § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 

i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego Zamawiający informuje, iż przedłuża 

termin składania ofert. 

W związku z tym, Rozdział IX otrzymuje brzmienie: 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofertę złożyć należy pod adresem:  

Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa 

ul. F. Joliot-Curie 14a, pokój nr 0.29 

50-383 Wrocław  

w terminie do 22.06.2017 r., do godziny 10:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi pod adresem: 

Wydział Biotechnologii, Sekcja Finansowa 

ul. F. Joliot-Curie 14a, pokój nr 0.29 

50-383 Wrocław  

w terminie 22.06.2017 r., godzina 11:00. 

 

Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 

 

Zatwierdzam, 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


