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Projekt POIR.01.01.01-14-1246/17 p.t. „SO3NG - Suplementacja Omega-3 Następnej Generacji” 

 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 - 2020 

Warszawa, 11.04.2020 
 

AKTUALIZACJA NR 1 ZAPYTANIA OFERTOWGO 
NR 02/04/2020 Z DNIA 10.04.2020 

 

Szanowni Państwo,  

W związku z problemami technicznymi związanymi z publikacją ogłoszenia (zapytania ofertowego) nr 
02/04/2020 z dnia 10.04.2020 na realizację zamówienia: Dostawa materiałów laboratoryjnych, 
GREEN GOODS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 
0000687395, NIP: 5842761972, REGON: 367814505) zmienia brzmienie treści zapytania w sposób 
następujący:   

- w sekcji: Miejsce, termin i sposób składania ofert ulega zmianie termin składania ofert.  

Przed zmianą Po zmianie 

Oferty należy składać w terminie do dnia 
17.04.2020 do godz. 24:00:  
- elektronicznie na adres: 
zamowienia@greengoods.pl; 

- osobiście, w godzinach pracy tj. 9 - 17 lub listownie 
pod adresem: Green Goods Invest Sp. z o.o. - 
laboratorium, ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa (ze 
względu na bieżącą sytuację epidemiczną zaleca się 
uzgodnienie zamiaru złożenia oferty w tej formie - 
telefonicznie pod numer wskazany w zapytaniu 
ofertowym (poniżej) w dniu poprzedzającym złożenie 
oferty). 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 
18.04.2020 do godz. 24:00:  
- elektronicznie na adres: 
zamowienia@greengoods.pl; 

- osobiście, w godzinach pracy tj. 9 - 17 lub listownie 
pod adresem: Green Goods Invest Sp. z o.o. - 
laboratorium, ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa (ze 
względu na bieżącą sytuację epidemiczną zaleca się 
uzgodnienie zamiaru złożenia oferty w tej formie - 
telefonicznie pod numer wskazany w zapytaniu 
ofertowym (poniżej) w dniu poprzedzającym złożenie 
oferty). 

 

 
Inna treść zapytania i załączników pozostaje bez zmian.  
 
Uzasadnienie:  

Ze względu na wystąpienie problemów technicznych, nie nastąpiła publikacja ogłoszenia na stronie 
internetowej Beneficjenta w dniu 10.04.2020. Ogłoszenie zostało opublikowane 11.04.2020. Celem 
realizacji szerokiego rozpowszechnienia ogłoszenia, należy zapewnić minimum 7-dniowy termin na 
składanie ofert, liczony od dnia publikacji ogłoszeń, celem umożliwienia Oferentom przygotowanie i 
złożenie oferty. W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert z 17.04.2020 na 18.04.2020, 
tj. o 1 dzień.  

 

 Zarząd  
 

Mateusz Delekta  

Marcin Marczak 

Załączniki:  
1. Zaktualizowane zapytanie ofertowe nr 02/04/2020 

 
 


