Wouter Swalus
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Sales Binnendienst (Infoland) <sales@infoland.nl>
15 November 2018 14:47
Wouter Swalus
Joris Henrotay (Infoland)
FW: Uitnodiging tot deelname softwarepakket Kwaliteit- Milieu- en Safety
Ondertekende kopij bestek.pdf; Offerte KMS 8112018.pdf

Goedemiddag meneer Swalus,
Naar aanleiding van uw e‐mailcommunicatie gisteren met Joris Henrotay, ontvangt u hierbij volgende documenten:
‐ Een door Frank Stege ondertekende kopij van Bestek nr. 2018\kms
‐ Offertedocument met kenmerk “Offerte KMS 8112018”
Volgende aanpassingen zijn op uw verzoek doorgevoerd in het offertedocument:
1) Bijlage K: Algemene voorwaarden van Infoland zijn niet meer opgenomen. In de voorbrief (pagina 2) hebben
we onderstaande paragraaf toegevoegd:
Alle in het bestek vermelde bepalingen en eisen zijn van toepassing op deze aanbieding en primeren op de
algemene voorwaarden van Infoland BVBA in geval van tegenstrijdigheden.
2) Pagina 13 “Voor akkoord” is verwijderd uit het offertedocument.
3) De nota op pagina 8 onder het investeringsoverzicht is verwijderd.
Ik beperk mij tot het doorsturen van het aangepaste offertedocument en de ondertekende kopij van het bestek.
Voor bijlage A t.e.m. J verwijs ik u naar het dossier dat u eerder deze week van ons mocht ontvangen, daar hierin
geen wijzigingen zijn aangebracht.
Indien u het originele offertedocument en de ondertekende kopij van het bestek per post wenst te ontvangen,
verneem ik het graag.
Wij vertrouwen erop u hiermee alle gewenste informatie te hebben bezorgd en zien uw reactie met belangstelling
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Veerle Janssen
Sales Representative

+32(0)3 203 02 90
v.janssen@infoland.be
www.infoland.be
Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.
Van: Wouter Swalus <wswalus@naturalsciences.be>
Verzonden: woensdag 14 november 2018 18:11
Aan: Joris Henrotay (Infoland) <j.henrotay@infoland.be>
Onderwerp: Re: Uitnodiging tot deelname softwarepakket Kwaliteit‐ Milieu‐ en Safety
Beste Joris,
U mag dit per mail bezorgen.
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Groeten,
Wouter
Outlook voor Android downloaden

From: Joris Henrotay (Infoland) <j.henrotay@infoland.be>
Sent: Wednesday, November 14, 2018 4:30:27 PM
To: Wouter Swalus
Cc: Veerle Janssen (Infoland)
Subject: RE: Uitnodiging tot deelname softwarepakket Kwaliteit‐ Milieu‐ en Safety
Beste heer Swalus,
Dag Wouter,

Bedankt voor de feedback.
Zojuist heb ik u tevergeefs telefonisch trachten te bereiken om een aantal zaken uit te klaren. Vandaar deze email.
In uw onderstaande mail heb ik enkele bemerkingen en vragen in het blauw toegevoegd.
Verder heb ik nog een algemene vraag: Hoe wilt u dat wij het aangepaste dossier inleveren? Mag dit digitaal? Of
dient dit opnieuw in drievoud aangetekend te worden ingediend?
Wij horen het graag. U kan ons ook steeds telefonisch bereiken.
Tot binnenkort,
Beste groeten,

Joris Henrotay
Regiomanager

+32(0)470 79 02 22
j.henrotay@infoland.be
www.infoland.be

Van: Wouter Swalus <wswalus@naturalsciences.be>
Verzonden: woensdag 14 november 2018 15:30
Aan: Joris Henrotay (Infoland) <j.henrotay@infoland.be>
Onderwerp: Uitnodiging tot deelname softwarepakket Kwaliteit‐ Milieu‐ en Safety
Beste heer Henrotay, beste Joris,
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Hartelijk bedankt om deel te nemen aan de Overheidsopdracht van diensten voor het aanleveren van een
softwarepakket ter ondersteuning van het Kwaliteit, Milieu en Safety beleid voor het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen. Bestek nr.:2018\KMS
We hebben 2 offertes ontvangen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst. In het kader van de
onderhandelingsprocedure vragen we u:
‐ Een ondertekende en geparafeerde kopij van het Bestek nr.:2018\KMS aan ons te bezorgen;
=> Mag dit digitaal of wenst u een papieren exemplaar te ontvangen?
‐ Afstand te doen van Bijlage K Algemene voorwaarden. In het bestek staat er onder punt A. Algemene bepalingen, 9
Offerte ... de inschrijver ziet af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden.
=> Bijlage K Algemene voorwaarden hebben we louter informatief toegevoegd. Op pagina 13 van ons antwoord op
het bestek staat geschreven: “Alle in het bestek vermelde bepalingen en eisen zijn van toepassing op deze
aanbieding en primeren op de algemene voorwaarden van Infoland BVBA in geval van tegenstrijdigheden.”
‐ Afstand te doen van pagina 13 Voor akkoord. De gunning wordt bevestigd door de modaliteiten in het bestek.
=> OK. We zullen deze pagina achterwege laten en de regel over het primeren van jullie algemene voorwaarden
elders vermelden.
‐ Afstand te doen van pagina 8. Nota dient te worden verwijdert. In het bestek wordt er gewerkt met een vaste prijs.
=> OK. We zullen de nota onderaan pagina 8 weglaten.
Gelieve Bijlage 1: offerteformulier, bijlage 2: Inventaris en het projectvoorstel aan te passen en ons te bezorgen voor
dinsdag 20 november 2018 om 11u00.
 Wat is de reden dat we bijlage 2: Inventaris dienen aan te passen?
 Kan u aangeven wat u veranderd zou willen zien in het projectvoorstel?

Met vriendelijke groeten,
Ing Wouter Swalus, preventieadviseur
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
wouter.swalus@natuurwetenschappen.be
Tel: 02/627 45 61
Fax: 02/627 41 85
Vautierstraat 29
1000 Brussel
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