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OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z/02/11/2010 

 

dotyczące:  udzielenie zamówienia na usługi badania rynku, w ramach projektu Fabryka Innowacji, 

numer umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości: 

UDA-POIG.03.01.00-00-002/09-00. 

 

 

I. 

Punkt „2. Wielkość zamówienia” w sekcji „II: Przedmiot zamówienia” miał brzmienie: 

Przewidywana (ale nie wiążąca Zamawiającego) liczba Projektów do oceny objęta niniejszym 
zamówieniem wynosi ok. 20 pomysłodawców/przedsięwzięć na etapie zalążkowym 
(przedkomercyjnym). 

Z dniem 24 listopada 2010r. punkt „2. Wielkość zamówienia” w sekcji „II: Przedmiot zamówienia” 

uzyskuje brzmienie: 

Przewidywana (ale nie wiążąca Zamawiającego) liczba Projektów do oceny objęta niniejszym 
zamówieniem wynosi ok. 20 pomysłodawców/przedsięwzięć na etapie zalążkowym 
(przedkomercyjnym). 

Orientacyjna, lecz nie zobowiązująca Zamawiającego, liczba godzin świadczenia usług badań 
rynku to 1500 godzin z zastrzeżeniem, że liczba godzin może się zmienić w zależności od 
koniecznej intensywności doradztwa, niemożliwej do określenia na obecnym etapie. Maksymalna 
liczba godzin doradczych objęta przetargiem to 2000 godzin. 

 

II. 

Podpunkt 3 w punkcie „6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty” w sekcji „III: 

Pozostałe informacje (w szczególności o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym)” miał brzmienie: 

Termin składania ofert: do dnia 30 listopada 2010 roku, do godziny 11:00. Oferty złożone po 

terminie ich składania zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

Z dniem 24 listopada 2010r. podpunkt 3 w punkcie „6. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce 

złożenia oferty” w sekcji „III: Pozostałe informacje (w szczególności o charakterze prawnym, 

ekonomicznym, finansowym i technicznym)” uzyskuje brzmienie: 

Termin składania ofert: do dnia 3 grudnia 2010 roku, do godziny 11:00. Oferty złożone po terminie 

ich składania zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

 

III. 

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego pozostają bez zmian. 

 


