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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.5.2021.ZJ 

Warszawa, dn. 25 listopada 2021 roku 

 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

 

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

bez negocjacji na „Dostawę aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów 

pomocniczych, pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  

komputerów z oprogramowaniem w podziale na 61 części dla Zakładu Jakości Żywności” 

(znak sprawy DA.22.5.2021.ZJ) 

 

 

 

 

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                              9 700,00 zł  

część nr 2                           18 530,00 zł  

część nr 3                              9 900,00 zł  

część nr 4                              2 650,00 zł  

część nr 5                              5 300,00 zł  

część nr 6                              6 100,00 zł  

część nr 7                              6 100,00 zł  
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część nr 8                              6 150,00 zł  

część nr 9                              6 650,00 zł  

część nr 10                              7 800,00 zł  

część nr 11                              6 250,00 zł  

część nr 12                              5 700,00 zł  

część nr 13                                 440,00 zł  

część nr 14                              3 400,00 zł  

część nr 15                                 920,00 zł  

część nr 16                                 410,00 zł  

część nr 17                                 880,00 zł  

część nr 18                                 575,00 zł  

część nr 19                                 345,00 zł  

część nr 20                              8 090,00 zł  

część nr 21                              3 280,00 zł  

część nr 22                              1 225,00 zł  

część nr 23                              1 640,00 zł  

część nr 24                                 880,00 zł  

część nr 25                              3 300,00 zł  

część nr 26                              8 370,00 zł  

część nr 27                           73 680,00 zł  

część nr 28                              2 110,00 zł  

część nr 29                              2 110,00 zł  

część nr 30                              4 370,00 zł  

część nr 31                                 760,00 zł  

część nr 32                                 710,00 zł  

część nr 33                              4 650,00 zł  

część nr 34                              1 950,00 zł  

część nr 35                              4 650,00 zł  

część nr 36                              1 950,00 zł  

część nr 37                              4 650,00 zł  

część nr 38                              1 850,00 zł  

część nr 39                              4 650,00 zł  

część nr 40                              9 100,00 zł  

część nr 41                              1 995,00 zł  

część nr 42                           11 560,00 zł  

część nr 43                                 280,00 zł  

część nr 44                           10 200,00 zł  
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część nr 45                              4 100,00 zł  

część nr 46                                 190,00 zł  

część nr 47                           14 300,00 zł  

część nr 48                              4100,00 zł  

część nr 49                           11 100,00 zł  

część nr 50                                 470,00 zł  

część nr 51                              8 350,00 zł  

część nr 52                              1 995,00 zł  

część nr 53                                 280,00 zł  

część nr 54                                   85,00 zł  

część nr 55                                 110,00 zł  

część nr 56                                 110,00 zł  

część nr 57                                 420,00 zł  

część nr 58                                   85,00 zł  

część nr 59                                 110,00 zł  

część nr 60                                 110,00 zł  

część nr 61                           11 700,00 zł  

 

  

 

 

 DYREKTOR 

 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

 im. prof. Wacława Dąbrowskiego  
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 prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel 
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