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Instytut Ochrony Przyrody                                                                            Kraków, 22.11.2017 r. 

Polskiej Akademii Nauk 

al. Adama Mickiewicza 33 

31-120 Kraków 

NIP: 675-000-19-17 

REGON: 000326291 

 

Zapytanie ofertowe  
 

 

 

I. Zamawiający 
Instytut Ochrony Przyrody 

Polskiej Akademii Nauk 

al. Adama Mickiewicza 33 

31-120 Kraków 

NIP: 675-000-19-17 

REGON: 000326291 

 

 

II. Informacje ogólne 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu badawczego pt.: „Czasowa i przestrzenna 

zmienność genów związanych z odpornością i presja pasożytów w inwazyjnej populacji szopa 

pracza Procyon lotor.” finansowanego przez  Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w 

ramach konkursu OPUS w latach 2015-2018. 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
Synteza 1975 oligonukleotydów. Lista sekwencji zamawianych nukleotydów zostanie 

przedstawiona po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Specyfikacja: 

- oligonukleotydy o długości 70 par zasad, nieznakowane, dostarczane na płytkach o zawartości 

5 nmoli na dołek (materiał zliofilizowany, na płytce 96-dołkowej 2 ml) 

- na każdej płytce muszą się znaleźć minimum 24 oligonukleotydy  

 

 

IV.  Forma oddania zamówienia  
Zsyntetyzowane oligonuklotydy dostarczone na płytkach. 

 

 

IV. Termin składania ofert 
Oferty można składać w formie pisemnej  w siedzibie Zamawiającego , faksem na numer:  

12 6322432 lub mailowo: zamowienia@iop.krakow.pl do dnia 29.11.2017 r. 

 

 

V. Termin związania  ofertą   
Wykonawca pozostaje związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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VI. Ocena ofert 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie zaproponowanej ceny z zastrzeżeniem 

poniższych postanowień. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji i rokowań z wybranymi 

Wykonawcami. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, lub zakończenia 

postępowania bez wyboru wykonawcy. 

 

 
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. 

 

 

VIII. Dodatkowe informacje 
Dodatkowych informacji Zamawiający udziela  mailowo: zamowienia@iop.krakow.pl 

 

 

IX. Istotne postanowienia umowy 
 

- Termin realizacji zamówienia: 35 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez 

  Zamawiającego. 

- Termin płatności wynagrodzenia: 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

   wystawionej na podstawie protokołu odbioru.  

 

 

X. Załączniki 
      1.  Wzór formularza ofertowego. 

 

 


