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Informacja nr 1 dla oferentów do Zapytania ofertowego nr 02/2020 ogłoszonego w dniu 
11.03.2020 r. (ogłoszenie w portalu Baza Konkurencyjności nr 1238240) dotyczącego 
realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, pt. 
"Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego" realizowany w 
ramach Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, 
Działania Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 
Nazwa i adres zamawiającego: 
WPD Pharmaceuticals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 
adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał zakładowy 888 995 zł 
NIP: 5252721500 
Tel: +48 515 262 381 
www.wpdpharmaceuticals.com 
 
Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego: 
Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu 
 
Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania ofertowego: 
Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu 
e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com 

 

 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający ze względu na obecną, wyjątkową sytuację zgodzi się na przesunięcie 
terminu złożenia oferty do 30.03.2020 oraz na przedłużenie wymaganego terminu realizacji 
zamowienia do 45 dni? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert i wyznacza 
nowy termin składania ofert na dzień 31.03.2020 r. Godzina złożenia oferty pozostaje bez 

zmian. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wydłużenie realizacji przedmiotu umowy do 
45 dni. 
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