
  

 

 

Poznań, 18.02.2022 r.  

Instytut Włókien Naturalnych  

i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Wojska Polskiego 71B 

60-630 Poznań 

(Zamawiający) 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe TA/Zp-2/22 na wytworzenie bielonej kotoniny lnianej 
 

Modyfikacja Zapytania ofertowego 

Działając na podstawie działu XII ust. 1 dokumentu Zapytania ofertowego z dnia 11.02.2022 r.  

na wytworzenie bielonej kotoniny lnianej Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji (zmian)  

w przedmiotowym Zapytaniu Ofertowym: 

1) Zwiększa o 500 kg dotychczasową ilość (liczbę) kotoniny lnianej do wytworzenia poprzez 

bielenie.  

W konsekwencji powyższej zmiany, wszędzie tam, gdzie w dokumencie Zapytania Ofertowego,  

w szczególności jego w dziale III, jak też załączniku nr 1 (Formularz Ofertowy) oraz załączniku  

nr 2 dokumentu Zapytania Ofertowego (Wzór Umowy) wskazana jest liczba o 500 kg [zarówno  

w odniesieniu do kotoniny lnianej do wytworzenia poprzez bielenie, jak i surowca kotonizowanego,  

o którym mowa w dziale III ust. 3 pkt 2) dokumentu Zapytania ofertowego] zostaje ona zamieniona  

na liczbę 1000 kg.      

2) W związku ze zmianą jak wyżej wydłuża się do dnia 23.02.2022 r. do godz. 14.00 Termin 

Składania Ofert w Zapytaniu Ofertowym. Tym samym, dotychczasowa treść działu VII ust. 1 

dokumentu Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie (poniższa ramka): 

Oferta powinna być przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem  poczty elektronicznej  
na adres poczty e-mail: jacek.kolodziej@iwnirz.pl w terminie do dnia 23 lutego 2022 r.  
do godz. 14.00. W temacie e-maila zaleca się umieścić adnotację:  OFERTA na wytworzenie 500 kg 
bielonej kotoniny lnianej. Oferta na Formularzu ofertowym, stosownie do działu VI ust. 4  
niniejszego dokumentu składana jest jako załącznik wyżej wskazanej poczty e-mail. 

W zakresie nie ujętym powyżej treść Zapytania Ofertowego i jego załączników pozostaje  

bez zmian.  

Zamawiający informuje jednocześnie, iż w terminie do 21.02.2022 r. zamieści na stronie internetowej 

przedmiotowego zapytania dokumenty Zapytania Ofertowego z załącznikami w wersji uwzględniającej 

zmiany (modyfikacje) dokonane w pkt 1) i 2) powyżej (tzw. wersja zaktualizowana). Powyższe 

podyktowane jest w szczególności tym, że umożliwi Oferentom zainteresowanym udziałem  

w Zapytaniu Ofertowym złożenie Oferty na zaktualizowanym Formularzu Ofertowym (załączniku  

nr 1 dokumentu Zapytania Ofertowego).   
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