
 Ożarów Mazowiecki, dnia 4 maja 2022 roku 

 Lista zmian 

 Zapytanie ofertowe nr SDM-WS/71 z dnia 29 kwietnia 2022 r. 
 W dniu 9 maja 2022 r. Zamawiający wprowadził następujące zmiany w Zapytaniu 

 ofertowym: 

 Punkt 13 - Istotne warunki zamówienia 

 Było: 

 1.  Zamawiający  wymaga  podpisania  złożonego  zamówienia  oraz  zwrotne  przesłanie 

 dokumentu.  Za  podpisanie  uznaje  się  własnoręczny  czytelny  podpis  składający  się  co  najmniej  z 

 nazwiska  osoby  (osób)  uprawnionej  (uprawnionych)  do  reprezentowania  podmiotu  zgodnie  z 

 formą  reprezentacji  określoną  w  dokumencie  rejestrowym  lub  innym  dokumencie  właściwym  dla 

 Wykonawcy  (lub  pełnomocnictwie)  lub  podpis  z  pieczątką  imienną  osoby  (osób)  lub  inny  podpis 

 pozwalający na identyfikację podpisu. 

 2.  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  zamawianego  przedmiotu  zamówienia  w  terminie 

 przewidzianym zapytaniem ofertowym do siedziby Zamawiającego. 

 3.  Zamawiający  akceptuje  dowolną  formę  płatności  (np.  100  %  przedpłaty  za  dostarczony  towar  na 

 podstawie  faktury  proforma  doręczonej  na  adres  e-mail:  zakupy@vigo.com.pl  lub  płatność  po  dostawie). 

 Oryginał  faktury  powinien  zostać  dostarczony  na  adres  invoices@vigo.com.pl.  W  przypadku  podmiotów 

 zarejestrowanych  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  rachunek  bankowy  Wykonawcy  musi 

 znajdować  się  na  liście  podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  dostępnej  na  stronie: 

 https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  pod  rygorem  odmowy  zapłaty  do  czasu 

 uregulowania tego postanowienia. 

 4.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  treści  zamówienia  w  sytuacji  gdy  niezbędna  jest  zmiana  terminu 

 lub  zakresu  realizacji  zamówienia  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  lub  zdarzeń  uniemożliwiających 

 realizację umowy w wyznaczonym terminie  , na które  obie strony nie miały wpływu  (tj. siła wyższa); 

 5.  W  przypadku  opóźnienia  w  dostawie  powstałego  z  winy  Wykonawcy,  zapłaci  on  Zamawiającemu 

 karę  umowną  w  wysokości  0,1%  wartości  zamówienia  netto  za  każdy  dzień  opóźnienia–  nie  więcej  niż  5 

 %. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnej kary umownej z wynagrodzenia. 



 6.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejsza, 

 zobowiązany  jest  do  przystąpienia  do  realizacji  po  przekazaniu  zamówienia  przez  Wykonawcę. 

 Zamawiający wymaga potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

 7.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od  realizacji  zamówienia  w 

 wyżej wskazanym terminie, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 Jest: 
 1.  Zamawiający  wymaga  podpisania  złożonego  zamówienia  oraz  zwrotne  przesłanie 
 dokumentu.  Za  podpisanie  uznaje  się  własnoręczny  czytelny  podpis  składający  się  co  najmniej  z 
 nazwiska  osoby  (osób)  uprawnionej  (uprawnionych)  do  reprezentowania  podmiotu  zgodnie  z 
 formą  reprezentacji  określoną  w  dokumencie  rejestrowym  lub  innym  dokumencie  właściwym 
 dla  Wykonawcy  (lub  pełnomocnictwie)  lub  podpis  z  pieczątką  imienną  osoby  (osób)  lub  inny 
 podpis pozwalający na identyfikację podpisu. 
 2.  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  zamawianego  przedmiotu  zamówienia  w  terminie 

 przewidzianym zapytaniem ofertowym do siedziby Zamawiającego. 

 3.  Zamawiający  akceptuje  dowolną  formę  płatności  (np.  100  %  przedpłaty  za  dostarczony  towar  na 

 podstawie  faktury  proforma  doręczonej  na  adres  e-mail:  zakupy@vigo.com.pl  lub  płatność  po  dostawie). 

 Oryginał  faktury  powinien  zostać  dostarczony  na  adres  invoices@vigo.com.pl.  W  przypadku  podmiotów 

 zarejestrowanych  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  rachunek  bankowy  Wykonawcy  musi 

 znajdować  się  na  liście  podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,  dostępnej  na  stronie: 

 https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  pod  rygorem  odmowy  zapłaty  do  czasu 

 uregulowania tego postanowienia. 

 4.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  treści  zamówienia  w  sytuacji  gdy  niezbędna  jest  zmiana  terminu 

 lub  zakresu  realizacji  zamówienia  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  lub  zdarzeń  uniemożliwiających 

 realizację umowy w wyznaczonym terminie  , na które obie strony nie miały wpływu  (tj. siła wyższa); 

 5.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejsza, 

 zobowiązany  jest  do  przystąpienia  do  realizacji  po  przekazaniu  zamówienia  przez  Wykonawcę. 

 Zamawiający wymaga potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. 

 6.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od  realizacji  zamówienia  w 

 wyżej  wskazanym  terminie,  Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych 

 ofert. 



 Punkt 8 - Termin składania ofert 

 Było: 

 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. 

 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-WS/71 of 29  th  April  2022. 
 On 9  th  May 2022, the Ordering Party introduced the following changes to the Request for 

 Proposals: 

 Point 13 - Relevant terms of order 

 There was: 

 1.  The  Employer  authority  requires  that  the  order  be  signed  and  the  document  is  sent  back 
 .‘Signed’  means  provided  with  a  legible  handwritten  signature  consisting  of  at  least  the  surname(s)  of 
 the  person(s)  authorized  to  represent  the  entity  in  accordance  with  the  form  of  representation  specified 
 in  the  registration  document  or  another  document  relevant  for  the  Contractor  or  a  signature  with  the 
 personal  stamp  of  the  aforementioned  person(s)  or  another  signature  that  allows  the  identification  of 
 the signing individual. 
 2.  The  Ordering  Party  requires  delivery  of  the  ordered  goods  within  the  time  limit  provided  for  in 
 the request for proposal to the seat of the Employer. 
 3.  The  Ordering  Party  accepts  any  form  of  payment  (e.  g.  100  %  prepayment  for  the  delivered 
 goods  on  the  basis  of  a  pro-forma  invoice  delivered  to  the  e-mail  address:  zakupy@vigo.  com.  pl  or 
 payment  after  delivery).  The  original  invoice  should  be  delivered  to  invoices@vigo.com.pl.  In  case  of 
 entities  registered  on  the  territory  of  the  Republic  of  Poland  the  bank  account  of  the  Contractor  must 
 be  mentioned  on  the  list  of  entities  registered  as  VAT  taxpayers,  accessible  at  the  website: 
 http://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka,  under  the  pain  of  refusal  to  pay  until 
 adjustment of this provision. 



 4.  The  contracting  authority  allows  the  content  of  the  contract  to  be  changed  when  it  is  necessary 
 to  change  the  date  or  scope  of  the  contract  in  the  event  of  circumstances  or  events  preventing  the 
 performance  of  the  contract  within  the  prescribed  period,  which  were  beyond  the  control  of  both 
 parties (i.e. force majeure) ; 
 5.  In  the  event  of  a  delay  in  delivery  caused  by  the  Contractor,  he  shall  pay  the  Employer  a 
 contractual  penalty  of  0.1%  of  the  net  order  value  for  each  day  of  delay  -  no  more  than  5%.  The 
 Contractor will agree to deduct any contractual penalty from the remuneration. 
 6.  The  Contractor,  whose  offer  will  be  selected  by  the  Ordering  Party  as  the  most  advantageous,  is 
 obliged  to  proceed  with  the  implementation  after  the  contract  has  been  handed  over  by  the  Contractor. 
 The Ordering Party requires confirmation of the acceptance of the Order for execution. 
 7.  If  the  contractor  whose  offer  has  been  selected  will  refrain  from  completing  the  contract  within 
 the above deadline, the Employer will choose the best offer from among the remaining offers. 

 There is: 

 1.  The  Employer  authority  requires  that  the  order  be  signed  and  the  document  is  sent  back 
 .‘Signed’  means  provided  with  a  legible  handwritten  signature  consisting  of  at  least  the  surname(s)  of 
 the  person(s)  authorized  to  represent  the  entity  in  accordance  with  the  form  of  representation  specified 
 in  the  registration  document  or  another  document  relevant  for  the  Contractor  or  a  signature  with  the 
 personal  stamp  of  the  aforementioned  person(s)  or  another  signature  that  allows  the  identification  of 
 the signing individual. 
 2.  The  Ordering  Party  requires  delivery  of  the  ordered  goods  within  the  time  limit  provided  for  in 
 the request for proposal to the seat of the Employer. 
 3.  The  Ordering  Party  accepts  any  form  of  payment  (e.  g.  100  %  prepayment  for  the  delivered 
 goods  on  the  basis  of  a  pro-forma  invoice  delivered  to  the  e-mail  address:  zakupy@vigo.  com.  pl  or 
 payment  after  delivery).  The  original  invoice  should  be  delivered  to  invoices@vigo.com.pl.  In  case  of 
 entities  registered  on  the  territory  of  the  Republic  of  Poland  the  bank  account  of  the  Contractor  must 
 be  mentioned  on  the  list  of  entities  registered  as  VAT  taxpayers,  accessible  at  the  website: 
 http://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka,  under  the  pain  of  refusal  to  pay  until 
 adjustment of this provision. 
 4.  The  contracting  authority  allows  the  content  of  the  contract  to  be  changed  when  it  is  necessary 
 to  change  the  date  or  scope  of  the  contract  in  the  event  of  circumstances  or  events  preventing  the 
 performance  of  the  contract  within  the  prescribed  period,  which  were  beyond  the  control  of  both 
 parties (i.e. force majeure) ; 
 5.  The  Contractor,  whose  offer  will  be  selected  by  the  Ordering  Party  as  the  most  advantageous,  is 
 obliged  to  proceed  with  the  implementation  after  the  contract  has  been  handed  over  by  the  Contractor. 
 The Ordering Party requires confirmation of the acceptance of the Order for execution. 



 6.  If  the  contractor  whose  offer  has  been  selected  will  refrain  from  completing  the  contract  within 
 the above deadline, the Employer will choose the best offer from among the remaining offers. 

 Point 8 - Deadline for submission of bids 

 There was: 

 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. 

 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. 


