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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W CZĘŚCI I, II 

  
INSTYTUT FARMAKOLOGII 

Polskiej Akademii Nauk 
31-343 Kraków, ul. Smętna 12 
tel.: 12 66 23 220, fax: 12 637 45 00 

Regon: 000325943, NIP: 675 000 18 28 
 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę zestawu do nagrywania i analizy wokalizacji 
ultradźwiękowych oraz zestawu do nagrywania i analizy zachowań zwierząt do 
Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 
12 w ramach grantu NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ7/01131, pn. „Ocena 
skuteczność ligandów cholinergicznych receptorów nikotynowych podypu 
alfa7 w szczurzych modelach autyzmu” finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki. 

 

 

Zamawiający – Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 

12 na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do nagrywania i analizy 

wokalizacji ultradźwiękowych oraz zestawu do nagrywania i analizy zachowań zwierząt do 

Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 w ramach grantu 

NCN OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ7/01131, pn. „Ocena skuteczność ligandów cholinergicznych 

receptorów nikotynowych podypu alfa7 w szczurzych modelach autyzmu” finansowanego przez 

Narodowe Centrum Nauki, 

zostały złożone: 

w części I – 1 oferta, która uzyskała ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Kryterium: 
cena (pkt) 

Kryterium: 
okres gwarancji 

(pkt) 

RAZEM 
(pkt) 
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1. 
BIOGENET Sp. z o.o. 
ul. Parkingowa 1 
05-420 Józefów 

60,00 40,00 100,00 

 
W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez BIOGENET 
Sp. z o.o., ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów, która została złożona jako jedyna (w części), jest 
ważna i uzyskała największą (maksymalną) ilość punktów. 
 
w części II – 1 oferta, która uzyskała ilość punktów: 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Kryterium: 
cena (pkt) 

Kryterium: 
okres gwarancji 

(pkt) 

RAZEM 
(pkt) 

1. 
BIOGENET Sp. z o.o. 
ul. Parkingowa 1 
05-420 Józefów 

60,00 40,00 100,00 

 
W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez BIOGENET 
Sp. z o.o., ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów, która została złożona jako jedyna (w części), jest 
ważna i uzyskała największą (maksymalną) ilość punktów. 


