
„Rozpoznanie i wybór markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) 
poprzez bezpośrednie odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im H. 

Arctowskiego” (MINIATURA 2, NCN) 

 
 

 
Gdańsk, dnia 30.05.2019r. 

                                                 
                                               INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
 
ZP 24/WILiS/2019, CRZP 1295/002/D/19 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego 
na  potrzeby projektu pt. „Rozpoznanie i wybór markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki 
Admiralicji (Antarktyka Morska) poprzez bezpośrednie odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie 
Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego” finansowanego ze środków NCN - MINIATURA 2(II) 
realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 
 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego 
5.590,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 00/100) w tym na: 
      
 
Część A –   Materiały laboratoryjne    -  1.160,00 zł 
Część B –   Materiały laboratoryjne do technik chromatograficznych  -   2.175,00 zł 
Część C –   Fiolki do próbek przeznaczonych do oznaczeń metali ciężkich   -   1.415,00 zł 
Część D –   Inne akcesoria  laboratoryjne   -     840,00 zł 
 
   z możliwością alokacji  środków pomiędzy poszczególnymi częściami zamówienia   
  
Otwarcie ofert: 29.05.2019r. godz. 1215 

  

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. 
 

Część A –   Materiały laboratoryjne     

W postępowaniu do Części A nie wpłynęła żadna oferta 

Część B –   Materiały laboratoryjne do technik chromatograficznych 

W postępowaniu do Części B nie wpłynęła żadna oferta 

Część C –   Fiolki do próbek przeznaczonych do oznaczeń metali ciężkich 

  Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Termin dostawy Warunki płatności 

Oferta nr 1 
MEDianus Sp. z o.o.  
ul. Cystersów 13/2 
31-553 Kraków 

brutto:  
1.414,50 zł 
 

17 dni od dnia 
zawarcia umowy  

Zgodnie ze wzorem umowy 
- 21 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej 
faktury 

Część D –   Inne akcesoria  laboratoryjne 



 
      Sporządziła: Jolanta Zielińska 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                   ZATWIERDZAM: 
 

                                                                                                         Dziekan 
                                                                                                      Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska  

                                                                                                                                 prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG   
 

  Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Termin dostawy Warunki płatności 

Oferta nr 2 
NTL Krzysztof Moczyróg  
ul. M. Grzegorzewskiej 5/24 
02-778 Warszawa 

brutto:  
961,04 zł 
 

14 dni od dnia 
zawarcia umowy  

Zgodnie ze wzorem umowy 
- 21 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej 
faktury 


