
 Ożarów Mazowiecki, dnia 5 maja 2022 roku 

 Lista zmian 

 Zapytanie ofertowe nr SDM-WG/60 z dnia 29 kwietnia 2022 r. 
 W dniu 5 maja 2022 r. Zamawiający wprowadził następujące zmiany w Zapytaniu 

 ofertowym: 

 Punkt 3 - Termin realizacji Zamówienia  : 

 Było: 

 Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 3 tygodnie od dnia złożenia zamówienia. 
 Termin  realizacji  zamówienia  obejmuje  gotowość  do  przekazania  towaru  Zamawiającemu, 
 odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020. 
 Zgodnie  z  zasadą  EXW  (ex  works),  za  moment  dostarczenia  towaru  uznaje  się  moment 
 pozostawienia  go  do  dyspozycji  kupującego  w  miejscu  wskazanym  przez  dostawcę  (fabryka, 
 zakład etc.). 
 Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  innej  zasady  Incoterms2020  (m.in.  FCA,  DAP 
 etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej. 

 Jest: 

 Najszybciej jak to możliwe, nie później niż 5 tygodni  od dnia złożenia zamówienia. 
 Termin  realizacji  zamówienia  obejmuje  gotowość  do  przekazania  towaru  Zamawiającemu, 
 odpowiadającego zastosowaniu zasady EXW Incoterms2020. 
 Zgodnie  z  zasadą  EXW  (ex  works),  za  moment  dostarczenia  towaru  uznaje  się  moment 
 pozostawienia  go  do  dyspozycji  kupującego  w  miejscu  wskazanym  przez  dostawcę  (fabryka, 
 zakład etc.). 
 Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  innej  zasady  Incoterms2020  (m.in.  FCA,  DAP 
 etc.), pod warunkiem dotrzymania terminu, o którym mowa powyżej. 

 Punkt 8 - Termin składania ofert 

 Było: 

 8.  Termin składania ofert 
 8.1.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  6 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:  10 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-WG/60 of 29  th  April  2022. 
 On 5  th  May 2022, the Ordering Party introduced the  following changes to the 

 Request for Proposals: 

 Point 3- Submission deadline 

 There was: 

 As soon as possible, no later than 3 weeks from the date of placing the order. 
 Deadline  for  completion  of  the  order  includes  readiness  to  hand  over  the  goods  to  the  Ordering 
 Party, which complies with application of the EXW Incoterms2020 principle. 
 According  to  the  EXW  (ex  works)  principle,  the  moment  of  delivery  of  the  goods  is  considered  to 
 be  the  moment  of  placing  the  goods  at  the  disposal  of  the  buyer  at  place  indicated  by  the 
 supplier (factory, plant etc.). 
 The  Ordering  Party  shall  accept  application  of  other  Incoterms2020  principle  (such  as  FCA,  DAP 
 etc.),  on  condition  that  the  Contractor  will  meet  the  deadline  for  completion,  as  referred  to 
 above. 

 There is: 

 As soon as possible, no later than  5  weeks  from the  date of placing the order. 

 Deadline  for  completion  of  the  order  includes  readiness  to  hand  over  the  goods  to  the 

 Ordering Party, which complies with application of the EXW Incoterms2020 principle. 

 According  to  the  EXW  (ex  works)  principle,  the  moment  of  delivery  of  the  goods  is 

 considered  to  be  the  moment  of  placing  the  goods  at  the  disposal  of  the  buyer  at  place 

 indicated by the supplier (factory, plant etc.). 

 The  Ordering  Party  shall  accept  application  of  other  Incoterms2020  principle  (such  as  FCA, 

 DAP  etc.),  on  condition  that  the  Contractor  will  meet  the  deadline  for  completion,  as 

 referred to above. 



 Point 8 - Deadline for submission of bids 

 There was: 

 8.  Deadline for submission of bids 

 8.1.  The offer should be submitted by:  6 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. 

 There is: 

 8.  Deadline for submission of bids 

 8.1.  The offer should be submitted by:  10 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. 


