Konstantynów Łódzki, data: 09.07.2018
MABION S. A.
ul. Gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. +48/ 42 2077890

Informujemy, iż w związku z toczącym się postępowaniem nr 4/06/2018/CBR , w dniu 6 lipca
2018r. Spółka wprowadziła zaktualizowany wzór ZAŁĄCZNIKA NR 1 do Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 4/06/2018/CBR z dnia 29.06.2018r.
Wobec powyższego, poniżej opisujemy zakres wprowadzonych zmian w treści zapytana
ofertowego.
Usunięcie zapisów punktu I.9 / INFORMACJE OGÓLNE
BYŁO: Na każdym etapie postępowania, w toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega
sobie prawo do żądania od Oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do
rzetelnej oceny złożonych ofert.
Usunięcie zapisów punktu IV.5 / WARUNKI FORMALNE OFERTY
BYŁO: Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych
oświadczeń, lub którzy nie złożyli dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw, albo którzy
złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w
wyznaczonym terminie, lub do udzielania wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia oferta Oferenta
podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy
Oferent nie złoży, nie uzupełni, lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.
Zmiana zapisów punktu IV.15 / WARUNKI FORMALNE OFERTY
PO ZMIANIE (aktualnie punkt IV.14): Oferta niespełniająca wymogów określonych powyżej
podlega odrzuceniu.
BYŁO: Oferta niespełniająca wymogów określonych powyżej podlega odrzuceniu z zastrzeżeniem
zapisów o dopuszczeniu przez Zamawiającego możliwości wezwania Oferentów, którzy nie złożyli
wymaganych oświadczeń, lub którzy nie złożyli dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictw,
albo którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub
budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia w wyznaczonym terminie, lub do udzielania wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia
oferta Oferenta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W
przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni, lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.
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Zmiana zapisów punktu V.1.a) / WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
PO ZMIANIE: Ofertę może złożyć każdy podmiot, który posiada odpowiednią wiedzę i
doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia w najwyższym standardzie / warunkiem
koniecznym jest wykazanie się w Załączniku nr 1a (Lista referencyjna) do Formularza oferty
należytym* zrealizowaniem co najmniej 5 zamówień w ostatnich 3 latach kalendarzowych
* należycie zrealizowane zamówienia należy rozumieć jako dostarczenie, zainstalowania,
uruchomienie i zwalidowanie urządzeń / systemów w zgodzie z cGMP
Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia, których skala i
funkcjonalność jest zbliżona do opisanego w Zapytaniu przedmiotu zamówienia.
BYŁO: Ofertę może złożyć każdy podmiot, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
umożliwiające realizację zamówienia w najwyższym standardzie
Zmiana zapisów punktu VI.3 / WYKLUCZENIA
PO ZMIANIE: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: Posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia standardzie / warunkiem koniecznym jest wykazanie się w Załączniku nr
1a (Lista referencyjna) do Formularza oferty należytym* zrealizowaniem co najmniej 5 zamówień
w ostatnich 3 latach kalendarzowych
* należycie zrealizowane zamówienia należy rozumieć jako dostarczenie, zainstalowania,
uruchomienie i zwalidowanie urządzeń / systemów w zgodzie z cGMP
Lista referencyjna musi obejmować należycie wykonane zamówienia, których skala i
funkcjonalność jest zbliżona do opisanego w Zapytaniu przedmiotu zamówienia.
BYŁO: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy: Posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia standardzie
Zmiana zapisów punktu IX.1. / MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
PO ZMIANIE: Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila:
CBR@mabion.eu lub poczty lub kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w
pkt II Zapytania ofertowego do dnia 07.08.2018r.
BYŁO: Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila:
CBR@mabion.eu lub poczty lub kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w
pkt II Zapytania ofertowego do dnia 31.07.2018r.
Zmiana zapisów punktu IX.4. / MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
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PO ZMIANIE: Oferty zostaną otwarte dnia 09.08.2018r. o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego.
BYŁO: Oferty zostaną otwarte dnia 02.08.2018r. o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego
Rozbudowanie załączników do Formularza Ofertowego:
PO ZMIANIE: Podpisane Oświadczenia – zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1 do
Formularza oferty oraz zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1a do Formularza oferty / Lista
referencyjna
BYŁO: Podpisane Oświadczenia – zgodnie ze wzorem stanowiący złącznik nr 1 do Formularza
oferty
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