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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.18.2022.ZJ 

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 38 części” znak sprawy DA.22.18.2022.ZJ) 

 

sprostowanie informacji z dnia 09.05.2022 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 09.05.2022 r. winna mieć następującą treść (zmiana zaznaczona kolorem 

czerwonym): 

Nr części Wartość brutto 

część nr 1 13 604,00 zł 

część nr 2 7 253,00 zł 

część nr 3 2 116,00 zł 

część nr 4 2 899,00 zł 

część nr 5 13 251,00 zł 

część nr 6 945,00 zł 

część nr 7 2 782,00 zł 

część nr 8 7 561,00 zł 

część nr 9 945,00 zł 

część nr 10 2 782,00 zł 

część nr 11 3 964,00 zł 

część nr 12 11 828,00 zł 

część nr 13 5 082,00 zł 

część nr 14 1 497,00 zł 

część nr 15 9 390,00 zł 
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część nr 16 17 752,00 zł 

część nr 17 5 082,00 zł 

część nr 18 1 497,00 zł 

część nr 19 22 666,00 zł 

część nr 20 4 942,00 zł 

część nr 21 1 878,00 zł 

część nr 22 11 949,00 zł 

część nr 23 2 637,00 zł 

część nr 24 2 637,00 zł 

część nr 25 2 637,00 zł 

część nr 26 3 263,00 zł 

część nr 27 5 458,00 zł 

część nr 28 9 882,00 zł 

część nr 29 295 422,00 zł 

część nr 30 8 638,00 zł 

część nr 31 177,60 zł 

część nr 32 130,00 zł 

część nr 33 165,00 zł 

część nr 34 135,00 zł 

część nr 35 708,00 zł 

część nr 36 6 898,00 zł 

część nr 37 3 499,00 zł 

część nr 38 3 447,00 zł 
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