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POZNAŃ, 04.05.2022 r. 
 

ANEKS nr 1. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/04/RPOWZ 1.1/2022 na 
„DOSTAWĘ TRZECH KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH 

PROJEKTOWYCH” z dnia 27.04.2022 
 

W związku z realizacją przez Firmę DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o..  projektu pod nazwą „Opracowanie 
autonomicznego i inteligentnego systemu zdalnego monitorowania i zabezpieczenia przed 
nieuprawnionym wtargnięciem obszarów wielkopowierzchniowych, z wykorzystaniem 
technologii światłowodowych i bezzałogowych statków powietrznych” dofinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie; Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw; Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie 
wyników prac B+R w działalności gospodarczej.;  ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W 
ODPOWIEDZI NA PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ TRZECH KABLI 
ŚWIATŁOWODOWYCH W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH PROJEKTOWYCH 
 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o. 
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137, 
61-719, POZNAŃ, 
POLSKA 
REGON: 300325900,  
NIP: 7811787233 
KRS: 0000260377 
 
Na podstawie niniejszego aneksu z dniem 04.05.2022 roku zmianie ulegają następujące 
zapisy i załączniki: 

1. Zmianie ulega punkt 6 zapytania ofertowego „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 
OFERT”, otrzymując brzmienie:  

 
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 11.05.2022. r. na adres: 
"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o. 
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137, 
61-719, POZNAŃ, 
Polska 
 

lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane 
elektronicznie) na adres:  
przetargi@drutplast.com.pl  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w inny sposób, w szczególności nie 
dopuszcza składania ofert za pośrednictwem formularza umieszczonego w Bazie 
Konkurencyjności. Oferty złożone w inny sposób niż powyżej nie będą brane pod uwagę.  
 

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego. 
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Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 
2. Zmianie ulega punkt 9 zapytania ofertowego „Miejsce i termin otwarcia ofert.” 

Otrzymując brzmienie: 
 
„Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 12.05.2022 r. w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
3. Zmianie ulega załącznik nr 1 „FORMULARZ OFERTY”. 
4. Zmianie ulega załącznik nr 4 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”. 

 
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.  
 

 

Załączniki do ANEKSU nr 1, do zapytania ofertowego: 
1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty – obowiązuje od 04.05.2022. 
2. Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – obowiązuje od 04.05.2022.-  


