
 

 

Warszawa, dn. 23 marca 2020 r. 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę nowego, nieużywanego systemu następnej generacji 
wraz z niezbędnymi modułami zapewniającymi kompleksową funkcjonalność sytemu z 
pakietem szkoleń aplikacyjnych, dedykowanym zestawem odczynników i materiałów 
startowych”  (znak sprawy DA.22.2.2020.ZM) 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania  dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

Pytanie 1  

 

   

Dear Sir\Madam, 

  

Sub: Supply Of A New, Unused Next Generation System With The Necessary Modules 

Ensuring Comprehensive Functionality Of The System With An Application Training 

Package, A Dedicated Set Of Reagents 

Tender No.: 135323-2020 
   

  

We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get 

more information about the same. 

 

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request 

you to provide us the following details before we buy the document: 

  

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of 

Materials required.  

2) Soft Copy of the Tender Document through email. 



 

 

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.  

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 

5) Estimated Budget for this Purchase  

6) Any Extension of Bidding Deadline? 

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

  

 

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our 

purview. 

 

Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we 

request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming 

Projects, Tenders. 

 

We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. 

This will help us reaching to you faster. 

Please revert back to this same mail . 

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie 

o udzielenia zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

 

 

 

DYREKTOR 

         Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                        im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                              --//-- 

                         prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel 

    


