Dąbrowa Górnicza, dnia 12.03.2021r.

Komunikat dot. zmiany treści zapytania ofertowego dot. postępowania nr 1/0784/2021

W związku z wszczętym postępowaniem w zakresie zaprojektowania, dostawy (zgodnie z DDP
INCOTERMS 2020), montażu oraz instalacji, uruchomienia i rozruchu 9-rolkowej prostownicy
pionowej dla walcowni w Dąbrowie Górniczej prowadzonego w ramach projektu „Interoperacyjne
szyny kolejowe o standardowych i podwyższonych właściwościach eksploatacyjnych przeznaczone
do budowy linii kolejowych dużych i konwencjonalnych prędkości, charakteryzujące się bardzo
dobrą płaskością powierzchni tocznej i zwiększonymi wskaźnikami bezpieczeństwa wynikającymi z
niskiego poziomu magnetyzmu szczątkowego" (nr projektu: POIR.01.01.01-00-0784/17),
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1
„Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” niniejszym informujemy, iż w
treści opublikowanego postępowania Spółka wskazała błędny tytuł oraz numer projektu. W wersji
Angielskiej Zapytania zmianie ulega treść punktu 1 " GENERAL INTRODUCTION" Skróconego opisu
przedmiotu zamówienia.
Wobec powyższego, publikujemy zaktualizowaną treść zapytania ofertowego, skróconego opisu
przedmiotu zamówienia, Oświadczenia o poufności oraz Istotnych Warunków Zamówienia z właściwą
nazwą i numerem projektu, w ramach którego postępowania zostało wszczęte.
Zmiana ma charakter porządkowy.
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego
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Communique regarding the change of the content of the RFQ concerning procedure
No. 1/0784/2021

In connection with the initiated proceedings in the field of design, delivery (in accordance with DDP
INCOTERMS 2020), assembly and installation, commissioning and start-up of 9-roller vertical
straightener at HSM in Dąbrowa Górnicza carried out as part of the project “Interoperational
railway rails with standard and increased operating properties, intended for the construction of
large- and conventional-speed railway lines, being characterized by very good flatness of the
running surface and increased safety indicators resulting from the low level of residual magnetism"
(project No.: POIR.01.01.01-00-0784/17), co-financed from the funds of the European Regional
Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, sub-measure
1.1.1 “Industrial research and development work carried out by enterprises", we hereby inform you
that in the content of the published procedure, the Company indicated the wrong title and number
of the project. In the English version of the Request for Quotation, the content of point 1 "GENERAL
INTRODUCTION" of the Short description of the subject matter of the contract is changed.
In view of the above, we publish the updated content of the Request for Quotation, "Short
description of the subject matter of the contract", "Confidentiality Statement" and "Significant
Conditions of Purchase - Acceptance Form", with the correct name and number of the project under
which the procedure was initiated.

The change is ordinal.
The remaining provisions of the Request for Quotation remain unchanged.

Yours sincerely,
Ordering Party's team
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