
Zmiany w dokumencie „zapytanie ofertowe” 
 
 
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Było 
3. Oferta powinna wpłynąć do 23.11.2018 r. do godziny 10:00 do siedziby Zamawiającego (ul. 
Frezerów 3. 20-209 Lublin). Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć 
dostarczenie Zamawiającemu oferty do wyżej wskazanego miejsca przed upływem terminu. Data 
stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 
Jest 
3. Oferta powinna wpłynąć do 27.11.2018 r. do godziny 10:00 do siedziby Zamawiającego (ul. 
Frezerów 3. 20-209 Lublin). Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć 
dostarczenie Zamawiającemu oferty do wyżej wskazanego miejsca przed upływem terminu. Data 
stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 
 

Zmiany w Załączniku nr 1 
 
Było 
Oświadczamy, iż przedstawiona przez nas oferta w odpowiedzi na   zapytanie 
ofertowe z dn. 23.10.2018 zawiera następujące pozycje: 
 

 Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych, 
 Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia w języku polskim, 
 Dokumentacja potwierdzająca zgodność maszyny z normami CE, 
 Bezpłatny transport/dostawa do siedziby Zamawiającego, 
 Bezpłatny montaż, podłączanie i uruchomienie maszyny u Zamawiającego, 
 Udział Dostawcy w Odbiorze UDT, 
 Dostawca zapewnia na czas odbioru maszyny u Zamawiającego bezpłatne szkolenie. 
 Nr telefonu bezpłatnej infolinii wsparcia technicznego czynnej 7 dni w tygodniu min 8 h. w 

godz 9-17. 
 
Jest 
Oświadczamy, iż ofererowane w  niniejszej ofercie urządzenia posiadają następujące dokumenty, 
które to dostarczone będą najpóźniej do dnia dostawy urządzeń: 
 

 Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych, 
 Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzenia w języku polskim, 
 Dokumentacja potwierdzająca zgodność maszyny z normami CE, 

     
     Oświadczamy, że oferta zawiera: 

 Bezpłatny transport/dostawa do siedziby Zamawiającego, 
 Bezpłatny montaż, podłączanie i uruchomienie maszyny u Zamawiającego, 
 Dostawca zapewnia na czas odbioru maszyny u Zamawiającego bezpłatne szkolenie. 
 Nr telefonu bezpłatnej infolinii wsparcia technicznego czynnej 7 dni w tygodniu min 8 h. w 

godz 9-17. 
 
 

 
 
 



Zmiany w załączniku nr 2 
 
Pkt 2. Mikser mąki o parametrach: 
 
Było: - Min. Wydajność 10 kg / 1 cykl 
Jest:   Min. Wydajność 10 kg / 1 cykl 
 
Pkt 7. Zestaw przenośników automatycznych z chłodzeniem, zestaw gwarantujący ciągłość procesu 
produkcyjnego. 
Było: 
- Wysokość ok. 1100 mm 
Jest : 
- Wysokość  min. 1050 mm max. 1200 mm 
Było: 
- Obciążenie max taśmy – ok. 5 kg na metr bieżący trasy transportowej 
Jest: 
- Obciążenie max taśmy –  5 kg na metr bieżący trasy transportowej 
 
Było 
Wymagania pozostałe dotyczące wszystkich wyżej wymienionych urządzeń: 
 

 Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych, 
 Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń w języku polskim, 
 Dokumentacja potwierdzająca zgodność maszyn z normami CE, 
 Udział Dostawcy w Odbiorze UDT. 
 Materiały mające bezpośredni kontakt z żywnością m.in.  PCV, PP, PU muszą posiadać atest 

spożywczy dla materiałów mający bezpośredni kontakt z żywnością. Elementy stalowe mające 
bezpośredni kontakt z żywnością  - stal nierdzewna min. 304. 
 
Jest 
Wymagania pozostałe dotyczące wszystkich wyżej wymienionych urządzeń: 
 

 Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z katalogiem części zamiennych, 
 Dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń w języku polskim, 
 Dokumentacja potwierdzająca zgodność maszyn z normami CE, 
 Materiały mające bezpośredni kontakt z żywnością m.in.  PCV, PP, PU muszą posiadać atest 

spożywczy dla materiałów mający bezpośredni kontakt z żywnością. Elementy stalowe mające 
bezpośredni kontakt z żywnością  - stal nierdzewna min. 304. 
 
Zapisy dotyczące gwarancji: 
 
Było:  
Wymagania minimalne dotyczące gwarancji  
Jest: 
Wymagania minimalne dotyczące gwarancji – gwarancja oraz jej długość dotyczy wszystkich pozycji 
zapytania ofertowego.  
Było: 
2.1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i 
wynosi …… miesięcy. 
Jest: 



2.1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty sprzedaży i 
wynosi 12 miesięcy. 
Było: 
3.2 W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części 
zamienne lub naprawić wadliwe. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo 
koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, 
zobowiązany jest wymienić produkt na wolny od wad. 
Jest: 
Punkt   3.2. W okresie trwania gwarancji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie naprawić wadliwy 
produkt. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa Produktu nie jest możliwa albo koszt naprawy 
urządzenia jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do ceny nowego urządzenia, zobowiązany jest 
wymienić produkt na wolny od wad. 
 


