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Warszawa, dn. 25.06.2021  

 

 

DZ.26.1.2021/1 

 

 

Wszyscy zainteresowani 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na: Dostawę 1000 gramów dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

 

Znak sprawy: DZ.26.1.2021 

 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 

2019 z późn.zm.) – dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 24.06.2021 r., Wykonawca 

zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.           

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie: 

Dear Sir\Madam, 

Sub: Delivery Of 1000 Grams Of Potassium Dicyanolate For Electroplat-

ing. Lukasiewicz Research Network - Institute Of Precision Mechanics 
Tender No.: 2021/BZP 00090903 

Euclid Infotech is a company based in Mumbai, India. We are interested in 

participating in the tender mentioned above hence want to get more information 

about the same. 

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I 

request you to provide us the following details before we buy the document: 

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of 

Reference, Bill of Materials required.  

2) Soft Copy of the Tender Document through email. 

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.  

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 

5) Estimated Budget for this Purchase  

6) Any Extension of Bidding Deadline? 
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7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within 

our purview. 

Also we would like to be informed of future tenders from your organization. 

Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us 

about upcoming Projects, Tenders. 

We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact in-

formation. This will help us reaching to you faster. 

Please revert back to this same mail . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie     

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Informacja 

taka zamieszczona została również w Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt. 

3.6 

W związku z czym Zamawiający prosi o kierowanie wszelkiej korespondencji 

dotyczącej postępowania w języku polskim. 

 

 

 

 

 

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień nie jest konieczny 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert 

określony w ogłoszeniu o zamówieniu z 22.06.2021 roku nie ulega zmianie. 


