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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 

Karpin, 04.10.2022 

 

AKTUALIZACJA NR 1 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/09/2022 

(zaproszenia do składania ofert – ogłoszenia o zamówieniu) 
[KARTA ZMIAN] 

Szanowni Państwo,  

W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-14-
i735/21-00 „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek 
innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku”, w 
zapytaniu ofertowym (ogłoszeniu o zamówieniu nr własny 01/09/2022 z dnia 26.09.2022), pn. 
Dostawa bram szybkobieżnych, Zamawiający:  

WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA (KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) 
z siedzibą w Karpinie, gm. Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie 
wprowadza następujące zmiany.  

 
Miejsce zmiany Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

zmiany 
Zapytanie ofertowe  
Sekcja: Miejsce, termin i sposób składania 
ofert  

Oferty należy 
składać w 
terminie do dnia 
05.10.2022 (do 
końca dnia), 
korzystając z 
jednego 
z poniższych 
sposobów:  

Oferty należy 
składać w 
terminie do dnia 
11.10.2022 (do 
końca dnia), 
korzystając z 
jednego 
z poniższych 
sposobów:  

Wydłużenie 
terminu składania 
ofert wynikające ze 
sprostowań 
poniżej.  

Załącznik nr 1 do zapytania nr 01/09/2022 – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
I. Specyfikacja bram szybkobieżnych 
rolowanych ocieplanych (4 sztuki) 
16) Parametry specyficzne: 
a) Brama nr 1: 

ii) wymiary 
otworu (wysokość 
x szerokość): 
249x149 mm 

ii) wymiary 
otworu (wysokość 
x szerokość): 
249x149 cm 

Sprostowanie 
oczywistej omyłki 
pisarskiej  

Załącznik nr 1 do zapytania nr 01/09/2022 – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
I. Specyfikacja bram szybkobieżnych 
rolowanych ocieplanych (4 sztuki) 
16) Parametry specyficzne: 
b) Brama nr 2: 

ii) wymiary 
otworu (wysokość 
x szerokość): 
280x184 mm 

ii) wymiary 
otworu (wysokość 
x szerokość): 
280x184 cm 

Sprostowanie 
oczywistej omyłki 
pisarskiej  
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Załącznik nr 1 do zapytania nr 01/09/2022 – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
I. Specyfikacja bram szybkobieżnych 
rolowanych ocieplanych (4 sztuki) 
16) Parametry specyficzne: 
c) Brama nr 3: 

ii) wymiary 
otworu: 293x205 
mm 

ii) wymiary 
otworu: 293x205 
cm 

Sprostowanie 
oczywistej omyłki 
pisarskiej  

Załącznik nr 1 do zapytania nr 01/09/2022 – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
I. Specyfikacja bram szybkobieżnych 
rolowanych ocieplanych (4 sztuki) 
16) Parametry specyficzne: 
d) Brama nr 4: 

ii) wymiary 
otworu 300x185 
mm 

ii) wymiary 
otworu 300x185 
cm 

Sprostowanie 
oczywistej omyłki 
pisarskiej  

Załącznik nr 1 do zapytania nr 01/09/2022 – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
II. Specyfikacja bramy panelowej (1 
sztuka) typu ROLLMATIC – brama nr 5 

13) Brama nr 
5 zewnętrzna - 
wymiary otworu 
300x185 mm, 
towarzysząca 
bramie nr 4 

13) Brama nr 
5 zewnętrzna - 
wymiary otworu 
300x185 cm, 
towarzysząca 
bramie nr 4 

Sprostowanie 
oczywistej omyłki 
pisarskiej  

 

Inne zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.  

 
Bliższych informacji udziela  
- w sprawach merytorycznych: Kamil Mielcarz: e-mail: przetargi@wojcikdomowespecjaly.pl, 
tel. +48 799 110 262,  
- w sprawach formalno-finansowych: Adam Panasik: e-mail: 
przetargi@wojcikdomowespecjaly.pl, tel. +48 606 262 816.  
 

 Wspólnik Zarządzający  
Łukasz Wójcik 

 

 
 
Załączniki:  

1. Zapytanie ofertowe nr 01/09/2022 – wersja po aktualizacji nr 1  
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/09/2022 - wersja po aktualizacji nr 1 

 
 


