Kraków, 17.12.2021

Change of deadline for the offer submission of the RFQ
concerning procedure No. 02/0211/2021
In connection with the initiated proceedings in terms of delivery, unloading, erection and
commissioning of new OHT crane no. 1025 of lifting capacity Q=40t, 2 sets of tongs and
retrofitting of an existing OHT crane no. 1020 for the needs of ACE in Arcelor Mittal Poland plant
in Kraków, implemented as part of the "Developing and implementing an optimal logistics model and
cooling model at the coil stockyard before pickling line in Cold Rollin Mill ArcelorMittal Poland S.A."
(project no. POIR.01.02.00-00-0211/17-00), ) co-financed from the funds of the European Regional
Development Fund and as part of the Smart Growth Operational Program 2014-2020, sub-measure 1.2
„Sector program B+R” (program of the National Centre for Research and Development no
7/1.2/2017_INNOSTAL ) we hereby inform that the deadline for submission of bids set on 23.12.2021,
16:00 (4:00 P.M.) is changed to 21.01.2022, 16:00 (4:00 P.M.)

At the same time, we would like to inform you that the remaining provisions of the Request for
Quotation no. 02/0211/2021 remain unchanged.
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Kraków, dnia 17.12.2021
Zmiana terminu składania ofert
dla postępowania nr 02/0211/2021
W związku z wszczętym postępowaniem na dostawy (zgodnie z DDP), rozładunku, montażu i
uruchomienia nowej suwnicy nr 1025 o udźwigu Q=40t, 2 kompletów kleszczy oraz doposażenie
istniejącej suwnicy nr 1020 dla potrzeb ACE w zakładzie ArcelorMittal Poland w Krakowie,
realizowanym w ramach projektu „Opracowanie optymalnego modelu logistycznego i modelu
chłodzenia na składzie przed linią wytrawialni w zakładzie Walcowni Zimnej ArcelorMittal Poland S.A”
(nr projektu POIR.01.02.00-00-0211/17-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie
1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr
7/1.2/2017_INNOSTAL ) niniejszym informujemy, iż termin składania ofert uległ zmianie z 23.12.2021
godz. 16:00 na 21.01.2022 godz. 16:00.

Równolegle informujemy, iż pozostałe zapisy przedmiotowego zapytania ofertowego
nr 02/0211/2021 pozostają bez zmian.
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