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Chorzów, dnia 20 listopada 2014 r.

INFORMACJA
dotycząca procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji
techniczno-technologicznej instalacji eksperymentalnej do produkcji suplementów diety ludzkiej
na bazie drożdży Yarrowia lipolytica (nr ref. POIG/ZO/4/01.04.00-24-132/11)
W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego o możliwość przedłużenia terminu
składania ofert w zakresie ogłoszonej w dniu 13 listopada br. procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej instalacji
eksperymentalnej do produkcji suplementów diety ludzkiej na bazie drożdży Yarrowia lipolytica
(nr ref. POIG/ZO/4/01.04.00-24-132/11), Zamawiający: SKOTAN S.A. 41-506 Chorzów,
ul. Dyrekcyjna 6 przedłuża termin składania ofert.
Wprowadza następujące zmiany w treści zapytania ofertowego nr ref. POIG/ZO/4/01.04.00-24-132/11:
„3. Oferty zawierające:
a) cenę netto ogółem wyrażoną w polskich złotych;
b) dokumentację potwierdzającą doświadczenie w pełnieniu funkcji wykonawcy kompletnych
instalacji biotechnologicznych;
c) dane teleadresowe Oferenta;
d) datę ważności oferty co najmniej do dnia 31 grudnia 2014 roku;
prosimy dostarczyć do Zamawiającego w formie papierowej na adres biura SKOTAN S.A., ul. Dyrekcyjna
6, 41-506 Chorzów oraz drogą elektroniczną na adres biuro@skotansa.pl do dnia 27 listopada 2014
roku do godz. 12.00”

Pozostałe treści zapytania ofertowego z dn. 13 listopada 2014 r. bez zmian.
Niniejsza treść została zamieszczona na stronie internetowej spółki (www.skotansa.pl) oraz w
miejscu ogólnodostępnym w siedzibie SKOTAN SA w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6.

Marek Pawełczak,
Prezes Zarządu SKOTAN S.A.

Skotan SA
ul. Dyrekcyjna 6
41-506 Chorzów
tel/fax +48 32 793 72 71

Skotan SA (biuro w Warszawie)
ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa
tel. +48 22 658 66 69
fax +48 22 658 63 25

NIP 548-007-69-67
REGON 070629344
KRS 0000031886
PBP Bank S.A., nr rachunku: 36 1870 0006 0000 0525 0111 0020
Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy, wartość kapitału akcyjnego 65 880 000 PLN

1

