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Projekt RPMA.03.03.00-14-i735/21 

p.t. „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do 
odroczonego wypieku” 

 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 - 2020 

 

AKTUALIZACJA NR 1 z dnia 21.06.2022 ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

NR 01/06/2022 Z DNIA 10.06.2022 

„Dostawa instalacji chłodniczych” 

KARTA ZMIAN 

 

Informujemy, iż w toku prowadzenia postępowania uległy zmianie:  

L.p Część  Treść przed zmianą  Treść po zmianie  Uzasadnienie  
1 Załącznik nr 1 - 

Szczegółowy opis 
przedmiotu 
zamówienia 
Rozdział „Bilans 
chłodniczy” 

Brak  Dopuszcza się 10% odchylenie od 
parametru zakładanego czasu 
chłodzenia produktu.  
Produktem podlegającym 
chłodzeniu / zamrażaniu będą ciasta 
przeznaczonego do odroczonego 
wypieku, produkowane na skalę 
przemysłową. Ciasta pakowane 
będą blachy metalowe i stanowić 
będą zróżnicowane produkty o 
masie od 2000g do 4500 g. 
Dopuszcza się również produkty bez 
opakowań przeznaczone do 
odroczonego wypieku własnego. 
Średnia masa produktu wyniesie 
3300 g. Ciasta będą trafiały do 
przechowywania na wózkach o 
wymiarach 1300x450x150cm. 
Produkty nie będą przechowywane 
w chłodni dłużej niż 36h. Towar nie 
jest zasadniczo wrażliwy na ususzkę. 
Nie narzuca się konkretnego 
rozwiązania technologicznego 
stanowiącego przedmiot dostawy.  
 

Doprecyzowanie wymagań 
Zamawiającego mające 

wpływ na parametry 
dostarczanego rozwiązania  

2  • Montaż wymiennika 
ciepła dla odzysku ciepła 
z agregatów 
chłodniczych na 
potrzeby CWU z 
buforem min 2000l 

 

• Montaż wymiennika ciepła dla 
odzysku ciepła z agregatów 
chłodniczych na potrzeby CWU 
z buforem 2000l (z 
dopuszczalnym odchyleniem – 
w zależności od parametrów 
dostarczanego rozwiązania – o 
25%); 
 

Doprecyzowanie wymagań 
Zamawiającego mające 

wpływ na parametry 
dostarczanego rozwiązania. 

Pojemność zbiornika 
buforowego zasadniczo jest 
konsekwencją parametrów 

instalacji.  

3 Zapytanie 
ofertowe  

Rozdział: „Miejsce, 
termin i sposób 
składania ofert” 

Oferty należy składać w 
terminie do dnia 27.06.2022 

(do końca dnia) 

Oferty należy składać w terminie 
do dnia 29.06.2022 (do końca dnia) 

Zmiana terminu 
umożliwiająca dostosowanie 

ofert do sprecyzowanych 
wymagań  
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Inne dokumenty, wymagania, kryteria i postanowienia pozostają bez zmian.  

 

 

Wspólnik zarządzający  

Łukasz Wójcik  


