
 

 

 

 

Zaczernie dnia 24.01.2020r. 

Dotyczy zapytania ofertowego nr CEFRABID/2019/01 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje następujących modyfikacji treści zapytania: 

 

I. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego: 
1. Jakie konkretnie ogniwa PV różnych generacji są przedmiotem zapytania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza dostawę ogniw PV różnych generacji  mono-Si backkontakt, 

eta >20% lub poli-Si backkontakt, eta >20% 

2. Jakie pasty na bazie nanocząsteczek metalicznych do kontaktów elektrycznych są 
przedmiotem zapytania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza  pasty Ag lub Pt lub Au  na bazie nanocząsteczek 
metalicznych do kontaktów elektrycznych o  średnicy nanocząstek  <100nm, 

g>5mg/ml 

3. Jakie podłoża szklane są przedmiotem zapytania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza podłoża ITO lub  podłoża FTO. 

4. Jaka folia laminacyjna  jest przedmiotem zapytania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza folię typu EVA lub typu PVB 

5. Jakiego rodzaju i wielkości mają być moduły akustyczne będące przedmiotem 
zapytania. 

Odpowiedź:  

Panele akustyczne typu zielona ściana 4x2m. 

 

II. Ponadto Zamawiający precyzuje: 

- w odniesieniu do profili Aluminowych typu HEB , iż przedmiotem zapytania jest dostawa 
profili Aluminiowych typu HEB 160 L>3500mm  

-  w odniesieniu do materiałów do czyszczenia przed procesem łączenia, iż dopuszcza alkohol 
lub izopropanol lub aceton, o czystości co najmniej 99,5% 

- w odniesieniu do przewodów elektrycznych wraz z konektorami, iż maja to być przewody 
dedykowane do modułów PV 

 

 

 



 

 

 

III. Modyfikacja zapytania ofertowego: 

1. Rozdział  IV pkt.1 zapytania ofertowego  otrzymuje brzmienie:  

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

 rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia - po zawarciu umowy;  

 zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia- do 31 marca 2020r.  

 

Z powodu krótkiego terminu przydatności do użycia materiałów dostawy będą realizowane na 
podstawie złożonego przez Zamawiającego zamówienia i dostarczane w terminie do 14 dni od 
daty jego przekazania. 

Termin dostawy jest warunkiem koniecznym do spełnienia i nie podlega negocjacjom. 

 

2. Rozdział VIII pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym 
następującym napisem: 

             Dotyczy zapytania ofertowego nr CEFRABID/2019/01 

Oferta w postępowaniu na „Dostawa materiałów laboratoryjnych” 

Nie otwierać przed dniem 04.02.2020r. godz. 9.00 

 

3. Rozdział X pkt. 2 otrzymuje brzmienie :  

             Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2020r., o godz. 9.00 

4. § 5  ust. 1 umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

• rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia - po zawarciu umowy;  

• zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia- do 31 marca 2020r. 

 


