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Inlniiacja O !!I1UII)iC treści spc:yliklcji isttititycli \y;liuflkOW Z:It)I()\ itOlIl

Nit potlsciwic art .38 ust. 4 ustawy Iritwo iitiiowieii puhtitzriytli (tj. [)zIJ2()17 pt”. 157t) ). y

toku poMLpowalI[a O LIdYICILIIIL ZalliówletIla pt,hlczneo iii, Lalior:itnr jiw IifIW:I(ll4, do l)rYyoIo%y:iiIia
osnowy z jednego tiawoji”, !.inllwiiLitcy ziuicitit treśe speeylik:tcji istotityclt witiutikuw z:inwwic,tiit.

Term in .skłailan ja I Otwarcia ofert Iile1a ZOl Wilii”.

Lunawiajicy zmienia treść %pecyflkacji istotnych warunków zamówienia poprzez inodyflkaeje.

X. Opis sj)osoI)Il priygotowywania ofert jest:

ha 13 — ( )Fefle niiley /łoiYu W „;tnikiiwtej kopercie. w sieth, ib ic /.;iin;iwi;tiiicce(” j oi:iakow je W

nil SIC UJ ąUy 5JI( 15 uli:

IihIyl Lit Włók cno ictwa. itl. I r,e,ińska 5/15, ()„ 103 lód”

Oraz (111i1117.Ollil napisem:

„,Lahoratoryjnc snowadło do przygotowania osnowy z jetitiegit ila%ył)jtI””

z dopiskiem: .„nie otwiurac przed (Inletu 15.10.201% do goili. 11.00”
i 0[)iitn/\U IIJWa i tłokIitIityti :IdIe.Lnn \Vyktc,;,uey.

Ot rzym tiji” ł)rznlien je:

Pkt 13 — OLile nitleiy „Ityyc w i:nuknictej kopercie. W sied/ibic !:iiii:iWnIlicc1O i ojiikować w

tiitstepiij:tc%- toob:

IIIL\ttit \-\Iokieiinieiwi. itl. Iir,einssi 5 15. c—loi I.ótIż

Iifj,” („itI/Ofla flaIlisellI:

„Lahoraioryjne silowadłĘl do prngotow;inia <„siiowy Z jcdiiego nawoju””
z ditpiskieni: .,nie otwierać przed dnieni 1)5.11.2018 dn godz. 11.00””

i opatryye iaiw:i i dokliudnyuii „drese,ii Wykoilawc3

Xl. Miijsce J Ieriniui składania i otwarcia olert jest:

()ierne n:tłei\ zlożyć w siedjibie fltrnias iajitcc(n w Insh hicie Wiókiennictwa ni. Brzc,iń.ska 5/15,
92—103 Łódź, sekretariat I piętro. w lerillinie do dnia 15.10.2018. r. godz. 10:00.

2. Ikcydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu 8k1:td,inia tHeil lEi dana i :.4od/ni wplyw U oterty
tkm !anl:iwi:tacego, a nie dalii ej wyslaiiia przesyłka pocttow:i civ ktirieiti.

3. Oferta /10/011:1 po lerillilile WSkit/.itil\nil W i”ozdi. XI, I Illillejs/eJ 81W! zostailie JW rocollit \y\kt”llitWey

.4. Otwarcie ofert n:t.st;tpi W siedzibie !alll:l%i:ijace{!O w dniu 15.I0.2018r. godzinie 11.00.

Otrzymuje br,ittieutie:

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia otert jest:

• Instytut
Włókiennictwa
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I - Ofrlc milcyy zloyyi w sictlz be Z:ii1lIwIieeo W I itl luciu Wło kien nictw:i Itl. Brzeziński 5/15,
42—łoi Lńdż, sekreIiri:iI I pilro. w kniiin:e do (11118 05.11.201%. r. iidz. 10:00.

2. I)uuydtijucc ZIUICZL-IIie dht OCCIIY fllCł1OWlIIhL łerIlliI)Li shltduniu okit ilu dul;i i L!o(Iziilu wpIyWtl ohnły
(IQ fliinuwiujuueo. 1 nic duli cj wyhinhi przLsyłki )OCtiOWi eyy kun isku.

.3 ()lciIu zIi)zoihI PO cr1111 lic \yskI2il1yifl W roztI/_. \[. I i1Iu1iLj5ZC SIW!. ZOsI;IflIc ZWI(”Ci)flii ąykol1a%ycy

łco(Iilit Z /i—,ILI_tfllI ()kic—Iil!lVullI wiii. Ni [bl : LbiiW\ „LI”.
4. ()Lwurc.c ()1C1( Eblilli W ICGĆ.IłiC !:!it\% i CCt() ii (11101 05.1 I.20I8i. o (I(łZiIlie 11.00.

Ziniunie tiIti ogł(ISttflW O łJIiIII)WICOILI.

Pijiyyżze wyj:iśn itn 111 sl:inowia iiuteuniliii cŁęić SI%yZ.
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I
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• Instytut
Włókiennictwa


