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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę urządzenia do 

przeprowadzania reakcji PCR z detekcją produktu w czasie rzeczywistym 
wraz z fluorymetrem stacjonarnym do Instytutu Farmakologii Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu NCN OPUS 
11 nr 2016/21/B/NZ4/00203, pn. „Dieta matki w czasie ciąży i karmienia jako 
czynnik zwiększający ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa – 
przedkliniczne badania behawioralne i neurochemiczne nad rolą receptorów 
melanokortynowych typu 4 w mózgu u szczurów” finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki. 

 
 
 
Zamawiający – Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 
zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę urządzenia do 
przeprowadzania reakcji PCR z detekcją produktu w czasie rzeczywistym wraz z fluorymetrem 
stacjonarnym do Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 
w ramach grantu NCN OPUS 11 nr 2016/21/B/NZ4/00203, pn. „Dieta matki w czasie ciąży i 
karmienia jako czynnik zwiększający ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa – 
przedkliniczne badania behawioralne i neurochemiczne nad rolą receptorów melanokortynowych 
typu 4 w mózgu u szczurów” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, 
została złożona 1 oferta przez: 
1. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, której cena brutto 

wynosi 76 105,92 zł. 
 
W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została 
wybrana oferta złożona przez Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 
Warszawa, której cena brutto wynosi 76 105,92 zł i jest ofertą, która jest ważna, została złożona 
jako jedyna oraz której cena nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający zamierzał i może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 


