
 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”  

w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R  

w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w 

konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy instytut Badawczy 

(„IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk 

w Olsztynie („IRZiBŻ”). 

 

 

 

 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.15.2022.ZT 

Warszawa, dn. 06 maja 2022 roku 

 

 

 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, wyrobów diagnostycznych, wyrobów biurowych, 

oprogramowania, drukarki, miernika elektronicznego, chłodziarki, zamrażarki  w podziale 

na 16 części.” (znak sprawy DA.22.15.2022.ZT) 

 

 

 

 

sprostowanie informacji z dnia 13.04.2022 r. 

Informacja o kwocie jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na realizację zamówienia  

 

 

 

 

Zamawiający dokonuje sprostowania treści „Informacji o kwocie jaką zamierza Zamawiający 

przeznaczyć na realizację zamówienia”. W związku z tym informacja z otwarcia dla złożonych 

ofert z dnia 13.04.2022 r. winna mieć następującą treść: 

 

Nr części Wartość brutto (zł) 

część nr 1                533,00 zł  

część nr 2             1 962,00 zł  

część nr 3          31 611,00 zł  

część nr 4             4 050,00 zł  

część nr 5             1 041,00 zł  
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część nr 6             3 515,00 zł  

część nr 7             4 308,00 zł  

część nr 8                159,00 zł  

część nr 9                390,00 zł  

część nr 10          32 275,00 zł  

część nr 11                756,00 zł  

część nr 12             1 461,00 zł  

część nr 13                992,00 zł  

część nr 14             2 174,00 zł  

część nr 15             1 146,00 zł  

część nr 16          12 618,00 zł  

  

 

 

 

 PROKURENT 

 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

 im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

 - Państwowego Instytutu Badawczego              

 dr hab. inż.  Marek Roszko , prof. IBPRS 
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