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Dot.: zaproszenia do składania ofert na jednorazową dostawę odczynników chemicznych  – sprawa 
numer ZP IBS PAN/01/N/2021 
 
Szanowni Państwo, 

W prowadzonym przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży postępowaniu  

na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) na wyłonienie dostawcy odczynników 

chemicznych do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży zostały wybrane najkorzystniejsze oferty 

firm: 

W zakresie części 1 cena ofertowa netto: 17 420,00 zł, firmy Carolina Biosystems 

W zakresie części 2 cena ofertowa brutto: 1 967,51 zł, firmy Life Technologies Polska Sp. z o.o. 

W zakresie części 3 cena ofertowa brutto:  6 528,23 zł, firmy A&A Biotechnology s.c. 

W zakresie części 4 cena ofertowa brutto:  4 125,66 zł, firmy BIOKOM Sp. z o.o. sp.k. 

W zakresie części 5 cena ofertowa brutto:  455,10 zł, firmy EURx Sp. z o.o. 

W zakresie części 6 – nie złożono żadnej oferty 

Żądamy potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma drogą elektroniczną na adres 

mripas@ibs.bialowieza.pl.  

 

 

Z poważaniem 

 

Dokument podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym1 
dr hab.  Rafał Kowalczyk 

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN 

                                                 
1 zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579), 

równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy dokument został przekazany 

adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej skrzynki 

podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na 

adres poczty elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu. 
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