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 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawa sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów 

eksploatacyjnych ze szkła/tworzywa sztucznego oraz wykonanie usługi liofilizacji w podziale 

na 26 części.” (znak sprawy DA.22.12.2022.ZF) 

 

 

 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowania zamówienia 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 464), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia (kwota brutto): 

 

Nr części Wartość brutto (zł) 

część nr 1 3926,00 

część nr 2 141,00 

część nr 3 11725,00 

część nr 4 6354,94 

część nr 5 1465,00 

część nr 6 701,00 

część nr 7 5935,00 

część nr 8 404,00 
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część nr 9 12357,00 

część nr 10 49,00 

część nr 11 626,00 

część nr 12 372,00 

część nr 13 1646,00 

część nr 14 3071,00 

część nr 15 784,00 

część nr 16 5533,00 

część nr 17 2818,00 

część nr 18 6573,00 

część nr 19 5089,00 

część nr 20 5417,00 

część nr 21 5875,00 

część nr 22 23660,00 

część nr 23 4658,00 

część nr 24 11465,00 

część nr 25 1195,00 

część nr 26 13653,00 
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