
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie: WB.2410.23.2018.RM  

Wrocław, 21 sierpnia 2018  

 

ZMIANA nr 2 ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

pn.: Dostawa Systemu Mikroprzepływowego CellAsic Onix 2 wraz z podstawowym zestawem 

drenów dla Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego 

znajdującej  się przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 

poz. 1579 z późniejszymi zmianami ) na podstawie art. 4 D ust. 1 pkt.1 ustawy. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez 

zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów 

badań lub rozwoju. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie w art. 11 ust. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam, 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 
Z pełnomocnictwa prof. dr hab. Ewa Marcinkowska 
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ZAMAWIAJĄCY:  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 

000001301 dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert  w zapytaniu ofertowym w 

ramach postępowania nr WB.2410.23.2018.RM. 

 

Ulega zmianie zapis w rozdziale IV pkt.3 zapytania ofertowego na następujący: 

1. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą, adresem 

Wykonawcy.  

Koperta powinna być zaadresowana na: 

Uniwersytet Wrocławski, Sekcja Finansowa  

ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław, pokój 0.29 

z adnotacją:  

,,Postępowanie nr WB.2410.23.2018.RM ,  

z dopiskiem: „Nie otwierać przed 05.09.2018 r. przed godziną 10:00” 

 

Ulega zmianie zapis w rozdziale IX zapytania ofertowego na następujący: 

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 05.09.2018 r., do godziny 9:00. 

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 05.09.2018 r., godzina 10:00 

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

 

Zatwierdzam, 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 
Z pełnomocnictwa prof. dr hab. Ewa Marcinkowska  

 


