
 Ożarów Mazowiecki, dnia 4 maja 2022 roku 

 Lista zmian 

 Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/71 z dnia 29 kwietnia 2022 r. 
 W dniu 4 maja 2022 r. Zamawiający wprowadził następujące zmiany w Zapytaniu 

 ofertowym: 

 Punkt 1 - Informacje ogólne 

 Było: 

 Zamówienie:  Niniejsze  zapytanie  ofertowe  dotyczy  dostawy  towarów  potrzebnych  w  celu 
 kompleksowej  realizacji  przez  VIGO  System  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Ożarowie  Mazowieckim 
 projektu  “Technologia  produkcji  kluczowych  dla  rozwoju  fotoniki  nowatorskich  struktur 
 epitaksjalnych  oraz  przyrządów  laserujących  VCSEL”  w  ramach  konkursu  Ścieżka  dla 
 Mazowsza/2019,  nr  wniosku  o  dofinansowanie:  MAZOWSZE/0032/19,  umowa  z  dnia  21  listopada 
 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 Jest: 
 Zamówienie:  niniejsze  zapytanie  ofertowe  dotyczy  świadczenia  usługi,  niezbędnej  w  celu 
 kompleksowej  realizacji  przez  VIGO  System  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Ożarowie  Mazowieckim 
 projektu  “Technologia  produkcji  kluczowych  dla  rozwoju  fotoniki  nowatorskich  struktur 
 epitaksjalnych  oraz  przyrządów  laserujących  VCSEL”  w  ramach  konkursu  Ścieżka  dla 
 Mazowsza/2019,  nr  wniosku  o  dofinansowanie:  MAZOWSZE/0032/19,  umowa  z  dnia  21  listopada 
 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

 Punkt 2 - Opis przedmiotu zamówienia: 

 Było: 
 1.  Przedmiotem  Zamówienia  jest  dostawa  towarów  potrzebnych  do  realizacji  przez 
 Zamawiającego  projektu  pod  nazwą  “Technologia  produkcji  kluczowych  dla  rozwoju  fotoniki 
 nowatorskich  struktur  epitaksjalnych  oraz  przyrządów  laserujących  VCSEL”  w  ramach  konkursu 
 Ścieżka  dla  Mazowsza/2019,  nr  wniosku  o  dofinansowanie:  MAZOWSZE/0032/19,  umowa  z  dnia 
 21  listopada  2019  r.  nr:  MAZOWSZE/0032/19-00  zawarta  z  Narodowym  Centrum  Badań  i 
 Rozwoju. 
 2.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  do  siedziby  Zamawiającego  jest 
 wysokotemperaturowe czyszczenie części grafitowych reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4. 
 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje czyszczenie następujących elementów: 



 Nazwa  Ilość [szt.]  Nr seryjny 

 Satelity  23 

 Rozeta  2  100215823 

 Górny talerzyk 5,1″  1  100064661 

 Płyta dolna 
 12x4″ 

 1  100239770 

 Płyta sufitowa  1  100201394 

 Obręcz górna  1  100244268 

 Obręcz środkowa  1  100244273 

 Jest: 
 1.  Przedmiotem  Zamówienia  jest  usługa  niezbędna  do  realizacji  przez  Zamawiającego 
 projektu  pod  nazwą  „Technologia  produkcji  kluczowych  dla  rozwoju  fotoniki  nowatorskich 
 struktur  epitaksjalnych  oraz  przyrządów  laserujących  VCSEL”  w  ramach  konkursu  Ścieżka  dla 
 Mazowsza/2019,  nr  wniosku  o  dofinansowanie:  MAZOWSZE/0032/19,  umowa  z  dnia  21  listopada 
 2019 r. nr: MAZOWSZE/0032/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 
 2.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wysokotemperaturowe  czyszczenie  części  grafitowych 
 reaktora MOCVD Aixtron AIX2800 G4. 
 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje czyszczenie następujących elementów: 

 Nazwa  Ilość [szt.]  Nr seryjny 

 Satelity  23 

 Rozeta  2  100215823 

 Górny talerzyk 5,1″  1  100064661 

 Płyta dolna 
 12x4″ 

 1  100239770 

 Płyta sufitowa  1  100201394 

 Obręcz górna  1  100244268 



 Obręcz środkowa  1  100244273 

 Obręcz dolna  1  100244247 

 Płyta kwarcowa  1  100207038 

 Punkt 8 - Termin składania ofert 

 Było: 

 8.  Termin składania ofert 
 8.1.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  5 maja 2022 r. 
 8.2.  Wykonawca  powinien  być  związany  złożoną  ofertą  przez  okres  co  najmniej  30  dni. 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 Jest: 

 8.  Termin składania ofert 
 8.1.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  9 maja 2022 r. 
 8.2.  Wykonawca  powinien  być  związany  złożoną  ofertą  przez  okres  co  najmniej  30  dni. 
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 , 

 A list of changes 

 Request for Proposals no. SDM-WS/71 of 29  th  April 2022. 
 On 4  th  May 2022, the Ordering Party introduced the following changes to the Request for 

 Proposals: 

 Point 1 - General information 

 There was: 

 Order:  This  request  for  quotation  relates  to  the  delivery  of  goods  needed  for  comprehensive 
 implementation  by  VIGO  System  Spółka  Akcyjna  with  headquarters  in  Ożarów  Mazowiecki 
 "Production  technology  of  innovative  epitaxial  structures  and  VCSEL  laser  instruments  for 
 photonics  development"  as  part  of  the  Path  for  Mazovia  /  2019  competition,  application  number: 
 MAZOWSZE  /  0032/19,  Agreement  of  November  21,  2019,  No.  MAZOWSZE/0032/19-00  concluded 
 with the National Center for Research and Development. 

 There is: 

 Order:  this  request  for  proposals  relates  to  provision  of  a  service,  needed  for  comprehensive 
 implementation  by  VIGO  System  Spółka  Akcyjna  with  headquarters  in  Ożarów  Mazowiecki 



 "Production  technology  of  innovative  epitaxial  structures  and  VCSEL  laser  instruments  for 
 photonics  development"  as  part  of  the  Path  for  Mazovia  /  2019  competition,  application  number: 
 MAZOWSZE  /  0032/19,  Agreement  of  November  21,  2019,  No.  MAZOWSZE/0032/19-00  concluded 
 with the National Center for Research and Development. 

 Point 2 -Description of the object of the contract 

 There was: 

 1.  The  subject  of  the  Order  is  the  supply  of  goods  needed  for  the  implementation  by  the 
 Employer  of  the  project  called  "Production  technology  of  innovative  epitaxial  structures  and 
 VCSEL  laser  instruments  for  photonics  development"  as  part  of  the  Path  for  Mazovia  /  2019 
 competition,  application  number:  MAZOWSZE  /  0032/19,  Agreement  of  November  21,  2019,  No. 
 MAZOWSZE/0032/19-00 concluded with the National Center for Research and Development. 
 2.  The  subject  of  the  order  is  the  high  temperature  cleaning  of  graphitic  parts  of  the 
 MOCVD reactor Aixtron AIX2800G4.\ 
 3.  The detailed scope of the subject of the order includes cleaning of the following parts: 

 Name  Quantity [szt.]  Serial number 

 Satellite  23 

 Cover Star  2  100215823 

 Graphite disc  1  100064661 

 Planeta 12x4”  1  100239770 

 Ceiling  1  100201394 

 Collector top  1  100244268 

 Collector center  1  100244273 

 There is: 

 1.  The  subject  of  the  Order  is  provision  of  a  service  needed  for  implementation  by  the 

 Ordering  Party  of  the  project  named  "Production  technology  of  innovative  epitaxial  structures 

 for  photonics  and  VCSEL  laser  devices"  as  part  of  the  Path  for  Mazovia  /  2019  competition, 

 application  number:  MAZOWSZE  /  0032  /  19  Agreement  of  November  21,  2019,  No.  MAZOWSZE 

 / 0032 / 19-00 concluded with the National Center for Research and Development. 



 2.  The  subject  of  the  order  is  the  high  temperature  cleaning  of  graphitic  parts  of  the 

 MOCVD reactor Aixtron AIX2800G4. 

 3.  The detailed scope of the subject of the order includes cleaning of the following parts: 

 Name  Quantity [szt.]  Serial number 

 Satellite  23 

 Cover Star  2  100215823 

 Graphite disc  1  100064661 

 Planeta 12x4”  1  100239770 

 Ceiling  1  100201394 

 Collector top  1  100244268 

 Collector center  1  100244273 

 Collector bottom  1  100244247 

 Diffusion barrier  1  100207038 

 Point 8 - Deadline for submission of bids 

 8.  Deadline for submission of bids 

 8.1.  The offer should be submitted by:  5 May 2022 

 8.2.  The  contractor  should  be  bound  by  the  submitted  offer  for  a  period  of  at  least  30 

 days. The offer validity period begins with the submission deadline. 

 8.  Deadline for submission of bids 

 8.1.  The offer should be submitted by:  9 May 2022 

 8.2.  The  contractor  should  be  bound  by  the  submitted  offer  for  a  period  of  at  least  30 

 days. The offer validity period begins with the submission deadline. 


