
 

 

 

 

 

Kraków, 01.06.2016 

 

1. INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA: 

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk,  

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

NIP: 675 000 19 17 

 

2. ADRES DOSTAWY: 

Agnieszka Sergiel, Katarzyna Chrząścik 

Instytut Ochrony Przyrody PAN, 

 al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków 

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Rotator z talerzami obrotowymi na 36 probówek 1,5-2 ml oraz na probówki mieszane o 

objętościach od 1,5 do 15 ml 

Specyfikacja: 

- możliwość obracania probówek w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej probówki 

(koziołkowanie) do 20 obrotów na minutę, 

- do zastosowania w dużym zakresie temperatur. 

2. Statyw do rotatora na maksymalnie 36 probówek 1,5-2 ml – 1 sztuka 

3. Statyw mieszany do rotatora na probówki 7 i 15 ml – 1 sztuka 

4. Mikroprobówki sterylne, stożkowe, przezroczyste, do zastosowania także w wirówkach, 

z zakrętką typu snap cap - 2 ml – 1 opakowanie (500 sztuk) 

5. Mikroprobówki sterylne, stożkowe, przezroczyste, do zastosowania także w wirówkach, 

z zakrętką typu snap cap - 0,6 ml – 1 opakowanie (500 sztuk) 

6. Probówki wirówkowe z zakrętką 15 ml – 1 opakowanie (500 sztuk) 

7. Probówki wirówkowe z zakrętką 7 ml – 1 opakowanie (500 sztuk) 

8. Słoik ze stali nierdzewnej z zakrętką o pojemności 1,5 ml – 4 sztuki 

9. Słoik ze stali nierdzewnej z zakrętką o pojemności 5 ml – 4 sztuki 

10. Słoik ze stali nierdzewnej z zakrętką o pojemności 10 ml – 4 sztuki 

11. Kulki ze stali nierdzewnej o fi 5 mm – 1 opakowanie (20 sztuk) 

12. Kulki ze stali nierdzewnej o fi 7 mm – 1 opakowanie (20 sztuk) 

13. Kulki ze stali nierdzewnej o fi 12 mm – 1 opakowanie (8 sztuk) 

14. Dyspenser do dozowania 0,5-5 ml – 1 sztuka 

15. Metanol HPLC – 7 x 2,5 litra 

16. Szalki Petriego – kwadratowe, sterylne, gładkie, o wymiarach 100x100 mm – 1 

opakowanie (100 sztuk) 

17. Antystatyczne chusteczki do soczewek 23x23 cm – 1 opakowanie (500 sztuk) 

18. Tryskawka plastikowa, miękka, do wody destylowanej – 1 sztuka 

19. Tryskawka plastikowa, miękka, do metanolu – 1 sztuka 

20. Szpatułko-łyżeczka metalowa 185 mm – typ mikro – 2 sztuki 

21. Pinceta metalowa o ostrych i wygiętych końcach 130 mm – 2 sztuki 

22. Nożyczki stalowe, mikroskopowe, proste o ostrych końcach 115 mm – 1 sztuka 

23. Papierek wagowy 150 g, 100x100 mm – 2 opakowania (500 sztuk) 

24. Sączki filtracyjne jakościowe, fi 15 cm – 1 opakowanie (100 sztuk) 

25. Lejek plastikowy, przezroczysty, fi zewnętrzne max. 16 cm – 1 sztuka 



 

 

 

 

 

26. Statyw dwustronny, plastikowy, na mikroprobówki 0,5 i 1,5-2 ml – 5 sztuk 

 

 

4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

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

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

chrzascik@iop.krakow.pl. 

 


