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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

Zapytanie o cenę nr 1/01/2023. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów 
zużywalnych plastikowych i szklanych  na potrzeby Minigrantu nr 3/CIAM/2022 „Opracowanie 
bioaktywnego preparatu wspomagającego proces czyszczenia i dezynfekcji w okrętowych instalacjach 
ścieków sanitarnych oraz ograniczającego ich korozję”  w ramach programu ogłoszonego komunikatem 
Ministra „Inkubator Innowacyjności 4.0”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na naukę, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4). 
 
Kod CPV: 
33696300-8: Odczynniki chemiczne 
38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
33190000-8: Różne urządzenia i produkty medyczne 

 
Zamawiający niniejszym informuje, iż w postępowaniu do zrealizowania części A – odczynniki 

przedmiotu zamówienia wybrano najkorzystniejsze oferty firm: 

Produkt Ilość Najkorzystniejsza oferta firmy Wartość zamówienia 

Trizma 
Hydrochloride 

(Tris HCl pH 7.4) 

1 opakowanie 

BIOKOM Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka 
komandytowa 
ul. Wspólna 3 
05-090 Janki 

353,10 zł netto //            
434,31 zł brutto 

 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu do zrealizowania części A – w zakresie dostawy odczynników 

umowy zostaną zawarte z firmami: 

• BIOKOM Spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki 

wartość umowy wynosi: 353,10 zł netto // 434,31 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy zł 

netto 10/100 // czterysta trzydzieści cztery zł brutto 31/100). 
 

Zamawiający niniejszym informuje, iż w postępowaniu do zrealizowania części B – materiały zużywalne 

plastikowe i szklane przedmiotu zamówienia wybrano najkorzystniejsze oferty firm: 

Produkt Ilość Najkorzystniejsza oferta firmy Wartość zamówienia 

Płytki mikrotitracyjne 
96-dołkowe czarne 

5 opakowań 

BIOKOM Systems M. Sidor Spółka 
Jawna 
ul. Wspólna 3 
05-090 Janki  

6 336,50 zł netto //                 
7 793,90 zł brutto 
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Zamawiający informuje, iż w postępowaniu do zrealizowania części B – w zakresie dostawy materiałów 

zużywalnych plastikowych i szklanych umowy zostaną zawarte z firmami: 

• BIOKOM Systems M. Sidor Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki 

wartość umowy wynosi: 6 336,50 zł netto // 7 793,90 zł brutto (słownie: sześć tysięcy trzysta 

trzydzieści sześć zł netto 50/100 // siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł brutto 

90/100). 

 


