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Lublin, 18.05.2022 r.  
 

  
KOMUNIKAT nr 9 

 
W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-94486) dotyczącym 
realizacji zadania: budowy budynku produkcyjnego ONKO BCG w „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i 
Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie przy ul. Głównej 34 wraz z niezbędną infrastrukturą, 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 9 w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 
oraz wydłużeniu terminu składania ofert. 
 

Termin składania ofert: 

BYŁO: 19.05.2022 r. 

JEST: 24.05.2022 r. 

I. Wobec powyższego, zmianie ulegają punkty 1 oraz 4 w rozdziale XX. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN 

SKŁADANIA OFERT i otrzymują brzmienie: 

 „1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej na adres e -mali Zamawiającego: 

przetargi@biomedlublin.com do dnia 24.05.2022 r. do godziny 16:00” 

„4. Oferty zostaną otwarte dnia 25.05.2022 r. o godz. 08:00.” 

 
 

II. Zamawiający niniejszym komunikatem informuje o zmianie terminu związania z Ofertą. Wobec   
powyższego wprowadza się zmiany do Zapytania Ofertowego: 

 

L.p. Było: Jest: 

 Dotyczy: XIV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ 

1. 
„3 d. Datę ważności oferty: 60 dni od upływu 

terminu wskazanego do składania ofert.” 

 

„3 d. Datę ważności oferty: 44 dni od upływu 

terminu wskazanego do składania ofert.” 

 Dotyczy: XIX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ / TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

2. 
„1. Oferent jest związany ofertą przez okres 60 

dni od upływu terminu wskazanego do składania 

„1. Oferent jest związany ofertą przez okres 44 

dni od upływu terminu wskazanego do składania 
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ofert.” ofert.” 

 

III. Zamawiający przekazuje w załączeniu Odpowiedzi na pytania Oferentów, które wpłynęły do 
05.05.2022r. 

 

 

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.   

Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.  

 

Z poważaniem,  
Zespół Zamawiającego  

 


