
 Ożarów Mazowiecki, dnia 23 maja 2022 roku 

 Lista zmian 

 Zapytanie ofertowe nr MRC-11_22 z dnia 16 maja 2022 r. 
 W dniu 23 maja 2022 r. Zamawiający wprowadził następujące zmiany: 

 ●  w Opisie Przedmiotu zamówienia 

 Punkt 1 - Przedmiot zamówienia 

 Było 

 Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  zmontowanych  płytek  elektronicznych  według 
 dostarczonej  dokumentacji.  Dostawca  ma  dostarczyć  5  egzemplarzy  obwodów 
 drukowanych wykonanych wg. specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego: 

 5 szt. PCB_cerproto 
 5 szt. PCB_DECrioDautherboard v1 
 5 szt. PCB_DECrioDautherboard v2 
 5 szt. AT_proxy_board 
 5 szt. PCB_zasilacz 
 5 szt. PCB_interposer 

 Jest: 

 Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  zmontowanych  płytek  elektronicznych  według 
 dostarczonej  dokumentacji.  Dostawca  ma  dostarczyć  5  egzemplarzy  obwodów 
 drukowanych wykonanych wg. specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego: 

 5 szt. PCB_cerproto 
 5 szt. PCB_DECrioDautherboard v1 
 5 szt. AT_proxy_board 
 5 szt. PCB_zasilacz 
 5 szt. PCB_interposer 

 Punkt 3 - Dodatkowe informacje 

 Było: 

 a.  Płytki mogą być dostarczone pojedynczo lub w panelu 
 b.  Płytki  oznaczone  v1,  v2  będą  wykonywane  dwuetapowo.  Płytki  oznaczone  v2 
 zostaną  przekazane  do  wykonania  po  maksymalnie  3  miesiącach  od  dostarczenia 



 odpowiednich płytek v1. 

 Jest: 

 a.  Płytki mogą być dostarczone pojedynczo lub w panelu 

 ●  w Zapytaniu ofertowym: 

 Punkt 2 - Opis przedmiotu zamówienia 

 Było: 

 2.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

 CZĘŚĆ I 

 ●  5 szt. PCB_cerproto 
 ●  5 szt.  PCB_DECrioDautherboard v1 
 ●  5 szt.  PCB_DECrioDautherboard v2 
 ●  5 szt. AT_proxy_board 
 ●  5 szt.. PCB_zasilacz 
 ●  5 szt. PCB_interposer 

 CZĘŚĆ II 

 ●  5 szt. Cer_proto 
 ●  5 szt. PCB_interposer 
 ●  5 szt  SKP.012.006.2 - upper housing 2.2mm 
 ●  5 szt. SKP.012.007.2 - lower housing 0.4mm 

 zgodnie z załącznikiem nr 1A i 1B do niniejszego zapytania ofertowego. 

 Jest: 

 2.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

 CZĘŚĆ I 

 ●  5 szt. PCB_cerproto 
 ●  5 szt.  PCB_DECrioDautherboard v1 
 ●  5 szt. AT_proxy_board 
 ●  5 szt.. PCB_zasilacz 
 ●  5 szt. PCB_interposer 

 CZĘŚĆ II 

 ●  5 szt. Cer_proto 



 ●  5 szt. PCB_interposer 
 ●  5 szt  SKP.012.006.2 - upper housing 2.2mm 
 ●  5 szt. SKP.012.007.2 - lower housing 0.4mm 

 zgodnie z załącznikiem nr 1A i 1B do niniejszego zapytania ofertowego. 

 Punkt 8 - Termin składania ofert 

 Było: 

 8.  Termin składania ofert 
 8.1.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia:  23 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:  26 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. 

 Punkt 15 - Postanowienia końcowe 

 Było: 

 15.1  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  w  każdej 
 chwili, bez podania przyczyny. 

 15.2  Zamawiający  może  w  każdym  czasie  bez  podania  przyczyny  odwołać  lub  zmienić 
 treść  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Jeżeli  zmiany  będą  miały  wpływ  na  treść  ofert 
 składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 Jest: 

 15.1  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  w  każdej 
 chwili, bez podania przyczyny. 

 15.2  Zamawiający  może  w  każdym  czasie  bez  podania  przyczyny  odwołać  lub  zmienić 
 treść  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Jeżeli  zmiany  będą  miały  wpływ  na  treść  ofert 
 składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

 15.3  Z  uwagi  na  ograniczoną  funkcjonalność  portalu 
 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  Zamawiający  będzie 
 publikował  wszelkie  zmiany  dokumentacji  Zapytania  Ofertowego  również  na  stronie 



 https://vigo.com.pl/o-nas/zamowienia/.  Zamawiający  zamieści  pod  wskazanym  adresem 
 Zapytanie Ofertowe pod tym samym tytułem i numerem. 

 A list of changes 

 Request for Proposals no. MRC-11_22 of 16  th  Mayl 2022. 
 On 23  th  May 2022, the Ordering Party introduced the following changes to: 

 ●  Description of the subject of the order 

 Point 1 - Object of the contract 

 There was: 

 The subject of the contract is the manufacturing of ceramic boards according to the 
 customer's specification. The Supplier shall deliver 5 copies of printed circuit boards 
 made to specifications provided by the Ordering Party: 
 5 szt. PCB_cerproto 
 5 szt. PCB_DECrioDautherboard v1 
 5 szt. PCB_DECrioDautherboard v2 
 5 szt. AT_proxy_board 
 5 szt. PCB_zasilacz 
 5 szt. PCB_interposer 

 There is: 

 The subject of the contract is the manufacturing of ceramic boards according to the 
 customer's specification. The Supplier shall deliver 5 copies of printed circuit boards 
 made to specifications provided by the Ordering Party: 
 5 szt. PCB_cerproto 
 5 szt. PCB_DECrioDautherboard v1 
 5 szt. AT_proxy_board 
 5 szt. PCB_zasilacz 
 5 szt. PCB_interposer 

 Point 3 - Dodatkowe informacje (Additional information) 

 There was: 

 a.  The tiles can be delivered individually or in a panel 



 b.  Plates marked v1, v2 will be fabricated in two stages. Plates marked v2 will be 
 submitted for fabrication up to 3 months after delivery of the corresponding v1 plates 

 There is: 

 a.  The tiles can be delivered individually or in a panel 

 ●  the Request for Proposals: 

 Point 2- Description of the subject of the contract 

 There was: 

 2.2  The subject of the order is the supply of: 

 PART I 

 5 pcs. PCB_cerproto 

 5 pcs. PCB_DECrioDautherboard v1 

 5 pcs. PCB_DECrioDautherboard v2 

 5 pcs. AT_proxy_board 

 5 pcs. PCB_zasilacz 

 5 pcs. PCB_interposer 

 PART II 

 5 pcs. Cer_proto 

 5 pcs. PCB_interposer 

 5 pcs.  SKP.012.006.2 - upper housing 2.2mm 

 5 pcs. SKP.012.007.2 - lower housing 0.4mm 

 as specified in appendix no. 1A and 1B to this request for proposals. 

 There is: 

 2.2  The subject of the order is the supply of: 

 PART I 

 5 pcs. PCB_cerproto 

 5 pcs. PCB_DECrioDautherboard v1 

 5 pcs. AT_proxy_board 

 5 pcs. PCB_zasilacz 



 5 pcs. PCB_interposer 

 PART II 

 5 pcs. Cer_proto 

 5 pcs. PCB_interposer 

 5 pcs.  SKP.012.006.2 - upper housing 2.2mm 

 5 pcs. SKP.012.007.2 - lower housing 0.4mm 

 as specified in appendix no. 1A and 1B to this request for proposals. 

 Point 8 - Deadline for submission of bids 

 There was: 

 8.  Deadline for submission of bids 

 8.1.  The offer should be submitted by:  23 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:  26 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. 

 Point 15 - Final provisions 

 There was: 

 15.1  The  Contracting  Party  reserves  the  right  to  invalidate  this  request  for  proposal 

 at any time without providing relevant grounds therefore. 

 15.2  The  Contracting  Party  may  at  any  time  cancel,  amend  or  modify  the  contents  of 

 this  request  for  proposals  for  convenience.  If  the  amendments  or  modifications  affect 

 the  contents  of  the  tenders  submitted  in  the  course  of  the  procedure,  the  Contracting 

 Party will extend the time limit for submission of tenders. 



 There is: 

 15.1  The Contracting Party reserves the right to invalidate this request for proposal 

 at any time without providing relevant grounds therefore. 

 15.2  The Contracting Party may at any time cancel, amend or modify the contents of 

 this request for proposals for convenience. If the amendments or modifications affect 

 the contents of the tenders submitted in the course of the procedure, the Contracting 

 Party will extend the time limit for submission of tenders. 

 15.3  Due to the limited functionality of the website 

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, the Ordering Party shall 

 publish all changes to the Request for Proposals’ documentation and the current 

 version of the Request for Proposals at https://vigo.com.pl/o-nas/zamowienia/. The 

 Ordering Party shall enclose the Request for Proposals at the indicated address under 

 the same title and number. 


