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WYDŁUŻENIE PROCEDURY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: zakupu bufora suszenia drożdży zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę
B12 w związku z realizacją przez SKOTAN SA umowy z NCBiR Nr INNOTECHK1/IN1/73/152748/NCBR/12 w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "INNOTECH"
w ścieżce programowej IN-TECH.
Zamawiający SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 niniejszym ogłasza
wydłużenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 30 maja 2014 roku dotyczącej zakupu
bufora suszenia drożdży zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę B12 do
dnia 13.06.2014 r.
Tym samym, treść zapytania ofertowego w części określającej termin składania ofert przyjmuje
następujące brzmienie:
„Oferty zawierające:
1. cenę netto wyrażoną w PLN za przedmiot zapytania,
2. dane teleadresowe dostawcy,
3. datę ważności oferty co najmniej do dnia 15 lipca 2014 roku,
4. informacje pozwalające przyznać punkty zgodnie z Kryterium oceny nr 2,
prosimy dostarczyć do biura Zamawiającego w Chorzowie przy ul. Dyrekcyjnej 6 w formie papierowej
oraz drogą elektroniczną na adres: tomasz.krzeminski@skotansa.pl do dnia 13.06.2014 roku.”
Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. Niniejsza informacja została umieszczone
na stronach internetowych spółki SKOTAN SA (www.skotansa.pl) oraz w biurze Spółki w Chorzowie przy
ul. Dyrekcyjnej 6 w miejscu ogólnodostępnym.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział
w przedmiotowej procedurze. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wyboru
najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.
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