Dąbrowa Górnicza, 29.06.2021

Change of deadline for the offer submission of the RFQ
concerning procedure No. 1/0118/2021

In connection with the initiated proceedings in terms of design, DDP delivery (according to Incoterms 2020),
dismantling, assembly and commissioning of above burden probes, in burden probe, mini probes and gas
analyser for Blast Furnace No. 2 in Dąbrowa Górnicza, implemented as part of the "Modeling of thermochemical processes in a metallurgical reactor with the use of modern automatic and IT systems” (project no.
POIR.01.01.01-00-0118/18), 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 (the call for proposals organized
by the National Centre for Research and Development, no. 2/1.1.1/2018) we hereby inform that the deadline for
submission of bids set on 06.07.2021, 16:00 (4:00 P.M.) is changed to 23.07.2021, 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.
1/0118/2021 remain unchanged.
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Dąbrowa Górnicza, dnia 29.06.2021

Zmiana terminu składania ofert
dla postępowania nr 1/0118/2021

W związku z wszczętym postępowaniem na wykonanie projektu, dostawę DDP (wg Incoterms 2020),
demontaż, montaż oraz uruchomienie dwóch sond nad wsadowych, sondy pod wsadowej, mini sond oraz
analizatora gazu dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej, realizowanym w ramach projektu
Modelowanie procesów cieplno-chemicznych reaktora metalurgicznego z wykorzystaniem nowoczesnych
systemów automatyczno - informatycznych.” (nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0118/18),
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” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr
2/1.1.1/2018) niniejszym informujemy, iż termin składania ofert uległ zmianie z 06.07.2021 godz. 16:00
na 23.07.2021 godz. 16:00.

Równolegle informujemy, iż pozostałe zapisy przedmiotowego zapytania ofertowego nr 1/0118/2021 pozostają
bez zmian.

Strona 2 z 2

