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          Kraków 10.11.2022   

 

 

Załącznik nr 3  

do zapytania ofertowego  

MagazynyTFK/13/PRA/2022 

 

Informacja o zmianach w specyfikacji technicznej i 

treści Zapytania ofertowego nr 

MagazynyTFK/13/PRA/2022 oraz Załącznika nr 1 do 

MagazynyTFK/13/PRA/2022 

 

 

 

Zamawiający                                             
TELE-FONIKA Kable S.A. 
ul. Hipolita Cegielskiego 1 
32-400 Myślenice 

 

 

Dotyczy:  zmiany w specyfikacji technicznej i treści zapytania ofertowego.   

 

1. Załącznik nr 1 do MagazynyTFK/13/PRA/2022 został zastąpiony Załącznikiem nr 1.1 do 

Magazyny TFK/13/PRA/2022. 

 

Zmiany wprowadzone w treści załącznika nr 1 do Magazyny TFK/13/PRA/2022 

• Rozdział I, podpunkt a), pozycja w tabeli 2: 

 

Było: 

L.p. 
 

Funkcjonalność  - Elektroprasa akumulatorowa Informacja o spełnieniu 
danej funkcjonalności 

poprzez wpisanie 
         TAK lub NIE 

1. Zasilanie akumulatorowe 18V  

2. W komplecie matryca 1,5-16mm2  

 

Jest: 

L.p. 
 

Funkcjonalność  - Elektroprasa akumulatorowa Informacja o spełnieniu 
danej funkcjonalności 

poprzez wpisanie 
         TAK lub NIE 

1. Zasilanie akumulatorowe 18V  

2. W komplecie zestaw min. 10 szt. matryc do zaciskania 
końcówek i tulejek kablowych Cu według normy DIN 
46235 i/lub DIN 46267 w zakresie pracy 6-300m2 
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2. Zmiany wprowadzone w treści Zapytania ofertowego MagazynyTFK/13/PRA/2022 

 

• Rozdział VIII, punkt 7: 

Było: 

7. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, przed wystawieniem zamówienia 

zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów: 

7.1 Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu dostawcy, o ile nie wynika z 
dokumentów rejestrowych.  
7.2 Zamawiający wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana do wniesienia 
zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej:  

a) gwarancji zwrotu zaliczek jeżeli wystąpią, 

b) gwarancji usunięcia wad i usterek, w formie i treści zaakceptowanej przez 

Zamawiającego Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF. 

c) W przypadku płatności zaliczkowych Oferent jest zobowiązany do przedłożenia 

bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na wszystkie i pełne zaliczki 

wpłacone  w wysokości 1:1 

 

Jest: 

7. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, przed wystawieniem zamówienia 

zobowiązany będzie do dostarczenia następujących dokumentów: 

7.1 Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu dostawcy, o ile nie wynika z 
dokumentów rejestrowych.  
7.2 Zamawiający wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana do wniesienia 
zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w przypadku:  

a) gwarancji zwrotu zaliczek jeżeli wystąpią, 

b) W przypadku płatności zaliczkowych Oferent jest zobowiązany do przedłożenia 

bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na wszystkie i pełne zaliczki 

wpłacone  w wysokości 1:1 

 

 

• Rozdział II, akapit 

Było: 

Dostarczone urządzenie/narzędzie musi posiadać funkcjonalności oraz parametry techniczne 
wskazane w zapytaniu. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1.  
 
Jest: 
Dostarczone urządzenie/narzędzie musi posiadać funkcjonalności oraz parametry techniczne 
wskazane w zapytaniu. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1.1 
 

• Rozdział III, akapit 

 

Było: 

Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną 
informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
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Jest: 

Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną 
informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego.  
 

• Rozdział VII, punkt 6, podpunkt a 
 
Było: 

a) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją 
techniczną przedmiotu dostawy,  

Jest: 
a) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją 

techniczną przedmiotu dostawy,  
 

• Rozdział VII, punkt 11 
 
Było: 
11. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.  
 
Jest: 
11. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.1 
do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.  
 

• Rodział VII, punkt 9 
 

Było: 
9. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, że 
zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia i zobowiązuje się do ich 
dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed wystawieniem zamówienia. 
Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości 
wystawienia zamówienia z wybranym Dostawcą.  
 
Jest: 

 
9. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1.1 do zapytania ofertowego, 
że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia i zobowiązuje się do ich 
dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed wystawieniem zamówienia. 
Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości 
wystawienia zamówienia z wybranym Dostawcą.  
 

• Wykaz załączników 
 
Było: 
Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami. 
 
Jest: 
Załącznik nr 1.1: Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami. 
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Niniejsze pismo staje się integralną częścią zapytania ofertowego i obowiązujące w nim 
postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe warunki z 
zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 


