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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.30.2021.ZA/ZG 

Warszawa, dn. 17 grudnia 2021 roku 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

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

bez negocjacji na „Dostawę aparatury laboratoryjnej, kolumn chromatograficznych, 

odczynników, materiałów pomocniczych, laboratoryjnych wyrobów szklanych, pipet i 

akcesoriów laboratoryjnych w podziale na 42 części” (znak sprawy DA.22.30.2021.ZA/ZG) 

 

 

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 

część nr 1                        5 658,00 zł  

część nr 2                        5 228,00 zł  

część nr 3                      68 158,00 zł  

część nr 4                           296,00 zł  

część nr 5                        1 004,00 zł  

część nr 6                           443,00 zł  

część nr 7                        4 920,00 zł  

część nr 8                           738,00 zł  

część nr 9                           738,00 zł  

część nr 10                        3 075,00 zł  

część nr 11                           492,00 zł  

część nr 12                           738,00 zł  

część nr 13                              99,00 zł  
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część nr 14                        2 276,00 zł  

część nr 15                           788,00 zł  

część nr 16                        4 109,00 zł  

część nr 17                        2 879,00 zł  

część nr 18                        5 622,00 zł  

część nr 19                        2 030,00 zł  

część nr 20                        2 731,00 zł  

część nr 21                      67 564,00 zł  

część nr 22                        1 845,00 zł  

część nr 23                      42 116,00 zł  

część nr 24                        3 137,00 zł  

część nr 25                        2 952,00 zł  

część nr 26                        1 959,00 zł  

część nr 27                           984,00 zł  

część nr 28                           615,00 zł  

część nr 29                        1 242,00 zł  

część nr 30                        8 610,00 zł  

część nr 31                        6 938,00 zł  

część nr 32                        2 214,00 zł  

część nr 33                           173,00 zł  

część nr 34                      15 740,00 zł  

część nr 35                        7 870,00 zł  

część nr 36                        9 890,00 zł  

część nr 37                        7 134,00 zł  

część nr 38                        6 642,00 zł  

część nr 39                        9 195,00 zł  

część nr 40                        3 383,00 zł  

część nr 41                      11 685,00 zł  

część nr 42                       3 600,00 zł 

RAZEM                   327 510,00 zł  

  

 DYREKTOR 
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