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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149341-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Obrabiarki do obróbki metali
2022/S 057-149341
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 036-092263)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCH. ZBIGNIEW PATALAS
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 510535083
Adres pocztowy: ul. Warmińska7/3
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-544
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Obłoza
E-mail: zbigniew.obloza@gmail.com
Tel.: +48 663695188
Adresy internetowe:
Główny adres: http://biuroarchitektoniczne.eu
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup kontenerowej linii produkcyjnej przeznaczonej do wyrobu lekkich ocynkowanych profili stalowych
(gatunek stali S350).
Numer referencyjny: FunNorw/1/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
42630000 Obrabiarki do obróbki metali

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest kompletna linia produkcyjna przeznaczonej do wyrobu lekkich ocynkowanych
profili stalowych składająca się z:
1. maszyna profilująca z prasą, wykrojnikami, zestawem rolek profilujących zespolonych konstrukcyjnie z
gilotyną do cięcia – 1 szt
2. rozwijarka taśmy stalowej (automatycznie zasilana, współpracująca z panelem sterującym maszyną
profilującą) – 1 szt
3. oprogramowanie projektowe umożliwiające zaprojektowanie konstrukcji stalowej – 1 szt
4. oprogramowania produkcyjne dla maszyny profilującej – 1 szt
5. laptop niezależny lub wbudowany w maszynę profilującą – 1 szt
6. kontener metalowy (morski) z zamontowanymi na stałe elementami wymienionymi wyżej – 1 szt
Pełny zakres wymagań w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 036-092263

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://biuroarchitektoniczne.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://biuroarchitektoniczne.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, lub alternatywnie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu należy przesyłać na adres pocztowy Zamawiającego podany powyżej. tj.
BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCH. ZBIGNIEW PATALAS, ul. Warmińska7/3, 10-544 Olsztyn
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 21/03/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/03/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Oprócz składania ofert w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym,
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej. Zamawiający zezwala na złożenie oferty w jęz.
polskim lub angielskim.
2. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej
notarialnie należy dołączyć do oferty.
3. Poniżej zawarto wymogi odnośnie sporządzenia oferty w tradycyjnej, pisemnej formie:
a) Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub
maszynie do pisania.
b) Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie,
zbindowanie). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej podgląd oferty bez jej
otwarcia. Koperta winna posiadać oznaczenie: Zakup kontenerowej linii produkcyjnej przeznaczonej do wyrobu
lekkich ocynkowanych profili stalowych Znak sprawy: FunNorw/1/2022. Nie otwierać przed dniem 04.04.2022 r.
przed godz. 12:30.
c) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
a wszystkie jej strony zawierające jakąkolwiek treść parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby
podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także
pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
d) Wszelkie poprawki w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert określonym w niniejszej SWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie
zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: Zakup kontenerowej linii produkcyjnej przeznaczonej
do wyrobu lekkich ocynkowanych profili stalowych Znak sprawy: FunNorw/1/2022. Nie otwierać przed dniem
04.04.2022 r. przed godz. 12:30..oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne
dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do
reprezentowania wykonawcy.
Otwarcie ofert elektronicznych i tradycyjnych odbędzie się zdalnie, bez udziału publiczności.
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