Lublin, 05.04.2022 r.

Komunikat nr 3
W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275- 98470) dotyczącym
zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami
EU GMP oraz FDA nowej linii technologicznej do mycia, depyrogenizacji, rozlewu aseptycznego, liofilizacji i
zamykania fiolek – 1 komplet, które prowadzone jest na rzecz projektu pt.: „Wdrożenie wyników prac B+R w
zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w
oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (numer: POIR.03.02.01-06-0029/21, dla
którego Spółka podpisała

umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny
Rozwój, z poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, niniejszym publikujemy komunikat nr 3 w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia oraz informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert.

Termin składania ofert:
BYŁO: 14.04.2022 r.
JEST: 28.04.2022 r.
Wobec powyższego, zmianie ulegają punkty 1 oraz 3 w rozdziale IX. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN
SKŁADANIA OFERT i otrzymują brzmienie:
„1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem wyłącznie e-maila:
przetargi@biomedlublin.com do dnia 28.04.2022 r. do godz. 16:00”
„3. Oferty zostaną otwarte dnia 29.04.2022 r. o godz. 08:00 w siedzibie Zamawiającego.”
ORAZ
zmianie ulega punkt 1 w rozdziale X. KOMUNIKACJA i otrzymuje brzmienie:
„1. Wszelkie pytania w zakresie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami (w tym treści przedmiotu
zamówienia) należy kierować na adres e-mail: przetargi@biomedlublin.com do dnia 21.04.2022r.”
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W nawiązaniu do wymaganej gwarancji bankowej musi być wyraźnie wyszczególnione w zapytaniu że
akceptują
Państwo
gwarancję
bankową
wystawioną w walucie euro.

Zamawiający akceptuje wystawienie gwarancji
bankowej w walucie euro.
Do przeliczeń wartości oferty podanej w EURO
na PLN zostanie zastosowany kurs euro
wykorzystywany do przeliczeń wartości
zamówień obowiązujący od 1 stycznia 2022 r.
na mocy Obwieszczenie Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.
i wynosi on 4,4536 PLN / EURO.

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.
Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego
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