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Numer referencyjny postępowania: 

          DA.22.16.2022.ZJ/ZMT/ZM 

Warszawa, dn. 10 maja 2022 roku 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

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

bez negocjacji na „Dostawa aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów 

pomocniczych, pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  

komputerów z oprogramowaniem w podziale na 20 części” (znak sprawy DA.22.16.2022. 

ZJ/ZMT/ZM). 

 

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. 1129 z poźn. zm.), Zamawiający przekazuje informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto): 

Nr części Wartość brutto 

część nr 1 2 402,00 zł 

część nr 2 4 276,00 zł 

część nr 3 4 276,00 zł 

część nr 4 11 317,00 zł 

część nr 5 19,00 zł 

część nr 6 8 740,00 zł 

część nr 7 29 459,00 zł 

część nr 8 6 488,00 zł 

część nr 9 37 693,00 zł 

część nr 10 6 531,00 zł 

część nr 11 91 100,00 zł 

część nr 12 35 780,00 zł 

część nr 13 7 880,00 zł 

część nr 14 6 635,00 zł 

część nr 15 4 900,00 zł 

część nr 16 13 575,00 zł 

część nr 17 15 575,00 zł 
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część nr 18 6 801,00 zł 

część nr 19 6 635,00 zł 

część nr 20 6 801,00 zł 
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