
 
Warszawa, dn. 30.07.2021 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy dotyczące zapytania ofertowego na 

„Dostawę oscyloskopu cyfrowego oraz generatora sygnałów analogowych dla Centrum 

Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie” (2/DAG/D/2021) 

 

Pytanie 1  (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia) 

Obecnie na rynku  nie ma dostępnych oscyloskopów z poziomem szumu 290 µV przy 

terminacji 50 Ohm i podziałce 60 mV/div. Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki  

i Zamawiający miał na myśli „zmierzony poziom szumów nie wyższy niż 290 µV przy 

terminacji 50 Ohm i nastawie 60 mVFS (FS – pełna skala)” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli „zmierzony 

poziom szumów nie wyższy niż 290 µV przy terminacji 50 Ohm i nastawie 60 mVFS (FS – 

pełna skala). Skorygowany Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz skorygowany 

Załącznik nr 2a - Specyfikacja techniczna urządzeń oferowanych przez wykonawcę stanowią 

załączniki do niniejszego pisma i obejmują również zmianę parametru oscyloskopu dokonaną 

pismem z dnia 27.07.2021 r.  

Pytanie 2 (dotyczy formularza ofertowego) 

W punkcie 7 podpunkcie 2 zamawiający napisał „1 szt. generatora cyfrowego ”. Prosimy  

o potwierdzenie i zamianę zapisu na „1 szt. generatora sygnałów analogowych” zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia w formularzu ofertowym treść punktu 7 ppkt. 2 z dotychczasowego 

brzmienia „1 szt. generatora cyfrowego” na następujące - „1 szt. generatora sygnałów 

analogowych”. Skorygowany formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Dodatkowo Zamawiający uszczegóławia zdanie poniżej pkt. 7.2 w następujący sposób: 

„Zgodnie z parametrami urządzeń określonych w specyfikacji technicznej urządzeń 

oferowanych przez wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 2a. 

 

Ponadto Zamawiający zmienia treść pkt. 10 w rozdziale V poprzez dodanie ppkt. c).  

W związku z tym obecny ppkt. c) staje się ppkt. d). W wyniku tych zmian pkt. 10 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

10. Do oferty, sporządzonej na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 należy dołączyć:  



 

 

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

b) wykaz dostaw zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale VI pkt. 1– Załącznik nr 3, 

c) specyfikację techniczną urządzeń oferowanych przez wykonawcę zgodnie  

z Załącznikiem nr 2a. 

d)  w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo 

w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę wskazaną w tym dokumencie. 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, że zmienia termin składania 

ofert, ustalając go na dzień 3 sierpnia 2021 r. na godz. 12.00. 

 

 

 

Prof. dr hab. Piotr Życki 

 

 

            Dyrektor CAMK 
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