
 
 

Białystok, dnia 07.09.2018 roku 
 
 

Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych „BIOLAMED” Sp. z o. o. 
ul. Przejazd 2A lok. 107 
15-430 Białystok 

 

 

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  

na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wraz z wynajmem powierzchni 
laboratoryjnej  

w związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie zaplecza B+R oraz przeprowadzenie prac B+R 
ukierunkowanych na wdrożenie rodziny produktów medycznych przyspieszających gojenie ran, w tym 

powstających w przebiegu cukrzycy” w ramach Poddziałania 1.2.1 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

 

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania o 
udzielnie zamówienia na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wraz z wynajmem 
powierzchni laboratoryjnej i w związku z tym zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w 
postępowaniu do złożenia wstępnych ofert cenowych. 

Niniejsze zapytanie o cenę ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia i nie 
stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu 
publicznym i służy wyłącznie ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia. 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, 
niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

W załączeniu przekazujemy pełną treść Zapytania ofertowego wraz z formularzem szacowania 
wartości zamówienia. 

 

 

       Agnieszka Zakrzeska 

 

 

Wykaz załączników: 

1) Zapytanie ofertowe 
2) Formularz szacowania wartości zamówienia
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia wstępnych ofert cenowych na odpłatne korzystanie z 
aparatury naukowo-badawczej wraz z wynajmem powierzchni laboratoryjnej  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający: 
Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (z adresem: ul. Przejazd 2A lok. 107, 15-430 
Białystok), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
0000697347, NIP 9662115497, REGON 368394672 

2. Rodzaj zamówienia: 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – 70200000-3 Usługi 
wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność; 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, 
optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); 39100000-3 Meble; 31710000-6 Sprzęt 
elektroniczny. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Odpłatne korzystanie z wyposażonego laboratorium badawczego, zgodnego ze standardami i 
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późn. zm. Dz.U. z 2011 r. 
nr 173 poz. 1034, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników 
chemicznych wraz z późniejszymi zmianami, Dz. U. z 2008 r. Nr 203 poz. 1275, Ustawy z dnia 
27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 
24.08.1991. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), 
spełniającego co najmniej niżej wymienione wymagania: 

− powierzchnia użytkowa nie mniejsza niż 100 m2; 
− dostęp do pomieszczeń socjalnych i biurowych; 
− dostęp do sieci telekomunikacyjnej i sieci Internet. 

Laboratorium powinno być wyposażone w co najmniej niżej wymienioną (sprawną) aparaturę 
B+R: 

− termoblok,  
− wirówka preparatywna wolnoobrotowa 

z chłodzeniem,  
− spektrofotometr i spektrofluorymetr,  
− zestaw do chromatografii bibułowej i 

płytkowej,  
− zestaw do chromatografii kolumnowej 

(HPLC) 
− homogenizator nożowy,  
− homogenizator probówkowy,  
− suszarka laboratoryjna,  
− aparat do elektroforezy na agarozie,  

− aparat do elektroforezy na 
poliakrylamidzie,  

− aparat do western-blot z komorą do 
dokumentacji żeli,  

− lampa UV,  
− suszarka,  
− wytrząsarka,  
− kamera CCD i densytometr,  
− liofilizator,  
− komora laminarna II klasy 

bezpieczeństwa,  
− wytwornica lodu,  
− sterylizator parowy,  
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− autoklaw laboratoryjny,  
− inkubator CO2,  
− blok grzejny z chłodzeniem,  
− komory Bürkera,  
− termocykler PCR,  
− system do czyszczenia wody,  

− aparat do analizy jakościowej i 
ilościowej prób DNA,  

− spetrofotometr UV-VIS,  
− dewary na ciekły azot,  
− łaźnia wodna. 

 
Laboratorium powinno być dostępne dla Zamawiającego w trybie nieograniczonym, tj. 7 dni w 
tygodniu 24 godziny na dobę.  

4. Planowany termin realizacji zamówienia: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 32 miesięcy, licząc od dnia podpisania 
umowy z Oferentem. 
Planowany termin podpisania umowy z Oferentem to IV kw. 2018 roku 
Uwaga: Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie.  

5. Sposób przygotowania wstępnej oferty cenowej: 
1) Prosimy o sporządzenie wyceny w formie pisemnej na Formularzu szacowania wartości 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. 
2) Cena podana w wycenie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
6. Miejsce składania ofert: 

1) Wycenę prosimy złożyć w wersji papierowej osobiście lub drogą pocztową na adres:  Instytut 
Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED sp.z o.o. ul. Przejazd 2 A lok 107 lub e-
mailem na adres: biolamed@onet.pl 

7. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami: 

Agnieszka Zakrzeska tel. 792325111, Paweł Kitlas tel. 792325111 

Białystok, dnia 07.09.2018 

 

Agnieszka Zakrzeska 

 

 

 

Uwaga: 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i służy 
wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania wstępnych ofert cenowych na odpłatne korzystanie z 
aparatury naukowo-badawczej wraz wynajmem powierzchni laboratoryjnej  

 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa Oferenta:   

Adres:  

Numer NIP  

Numer REGON  

Numer telefonu/faks:  

Adres e-mail (do kontaktów z 
Zamawiającym):  

 

1. OFEROWANA CENA za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 
ofertowego wynosi:  

 

Cena 
netto 

za 1 m-c 

Kwota 
podatku 

VAT 

Cena 
brutto 

za 1 m-c 

Liczba 
miesięcy 

Cena całkowita 
brutto za 

wykonanie 
przedmiotu 
zamówienia 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5  
(kol. 3 x kol. 4) 

Cena za odpłatne 
korzystanie z aparatury 

naukowo-badawczej  
wraz z wynajmem 

powierzchni 
laboratoryjnej  

 

   

32  

 

 

 

____________, dnia ___________ 2018 r.  ___________________________________ 

podpis Oferenta 


