
 

 

 

 

 

„Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach Programu Polsko

 

 

1. INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA:

Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

al. A. Mickiewicza 33, 31

NIP: 675 000 19 17 

 

2. ADRES DOSTAWY: 

Agnieszka Sergiel, Katarzyna Chrząścik

Instytut Ochrony Przyrody PAN,

 al. A. Mickiewicza 33, 31

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Młynek kulowy do rozdrabniania tkanek 

Specyfikacja: 

- do rozdrabniania małych objętości próbek, z możliwością użycia także do 

wytrząsania mikropłytek i mi

- częstotliwość wibracji w zakresie do 30 Hz,

- wyświetlacz, 

- pokrętło i klawiatura do kontroli wibracji oraz czasu mielenia

 

Zakup będzie zrealizowany w ramach projektu: „Global climate change and its impact on brown bear 

populations: Predicting trends and identifying management priorities (GLOBE)” (finansowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Polsko

 

4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana do 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

chrzascik@iop.krakow.pl

 

 

 

Projekt nr POL-NOR/198352/85/2013   

Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management

priorities” (GLOBE)  

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza 

 

Kraków, 01.06.2016

INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA: 

Instytut Ochrony Przyrody PAN,  

al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków;  

Agnieszka Sergiel, Katarzyna Chrząścik 

Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Młynek kulowy do rozdrabniania tkanek – 1 sztuka 

do rozdrabniania małych objętości próbek, z możliwością użycia także do 

wytrząsania mikropłytek i mikroprobówek, 

częstotliwość wibracji w zakresie do 30 Hz, 

pokrętło i klawiatura do kontroli wibracji oraz czasu mielenia 

Zakup będzie zrealizowany w ramach projektu: „Global climate change and its impact on brown bear 

rends and identifying management priorities (GLOBE)” (finansowanego przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza).

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

powinna być przesłana do dnia 06.06.2016 r. do godziny 16:00.  za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sergiel@iop.krakow.pl

chrzascik@iop.krakow.pl. 

Global climate change and its impact on brown bear populations: Predicting trends and identifying management 

Kraków, 01.06.2016 

do rozdrabniania małych objętości próbek, z możliwością użycia także do 

Zakup będzie zrealizowany w ramach projektu: „Global climate change and its impact on brown bear 

rends and identifying management priorities (GLOBE)” (finansowanego przez 

Norweska Współpraca Badawcza). 

:00.  za 

sergiel@iop.krakow.pl do wiadomości 


