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 Warszawa 29 sierpnia 2017 roku. 

 
INFORMACJA 

 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 81/2017 
 

Dotyczy projektu: „Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub 
komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki.” 
 

1.  Przeprowadzający postępowanie: 

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki 
Ul. Tysiąclecia 47 
05-400 Otwock 
Biuro Fundacji: 
Ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Tel: (22) 897 66 97 
 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa zestawu odczynników chemicznych w celu 
wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych zaplanowanych w ramach powyższego 
projektu. Zestaw odczynników chemicznych wchodzi w skład ciągu technologicznego procesu izolacji 
wysp trzustkowych i są one wykorzystywane do wyizolowania/otrzymania wysp trzustkowych z narządu 
(trzustki) z materiału zwierzęcego i ludzkiego. Zestaw odczynników chemicznych składał się z 
następujących pozycji:  
 
- Pozycja nr 1: mysie komórki endotelialne – numer referencyjny BALB-5206 lub produkt równoważny – 
jedna (1) sztuka / zestaw.  
- Pozycja nr 2: complete mouse endothelial cel medium kit – numer referencyjny M1168 lub produkt 
równoważny – jedna (1) sztuka/zestaw.  
- Pozycja nr 3: FGF2 mysie – numer referencyjny SRP4038-50UG lub produkt równoważny – jedna (1) 
sztuka.  
- Pozycja nr 4: VEGF-A mysie (rekombinowane VEGF165) – numer referencyjny SRP4364-10UG lub 
produkt równoważny – jedna (1) sztuka.  
- Pozycja nr 5: DMEM – numer referencyjny D5030-10L lub produkt równoważny – dziesięć (10) litrów.   
- Pozycja nr 6: RPMI 1640 – numer referencyjny R0883-1L lub produkt równoważny – jeden (1) litr.  
- Pozycja nr 7: L-glutamina – numer referencyjny G3126-250G lub produkt równoważny – dwieście 
pięćdziesiąt (250) gram. 
- Pozycja nr 8: Fetal Bovine Serum – numer referencyjny E5050-03 lub produkt równoważny – pięć (5) 
litrów w opakowaniach pod 500ml.  
- Pozycja nr 9: Penicylin – numer referencyjny P3032-100MU (100x106 jednostek) lub produkt 
równoważny – pięć (5) sztuk.   
- Pozycja nr 10: Streptomycyna – numer referencyjny S9137-100G lub produkt równoważny – pięćset 
(500) gram.  
- Pozycja nr 11: Trypsyna-EDTA – numer referencyjny T3924-500ml lub produkt równoważny – pięćset 
(500) mililitrów.  
- Pozycja nr 12: Pirogronian sodu – numer referencyjny P2256-25G lub produkt równoważny – 
dwadzieścia pięć (25) gram.  
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- Pozycja nr 13: Bovine Serum Albumin – numer referencyjny A7906-100G lub produkt równoważny – 
trzysta (300) gram.  
- Pozycja nr 14: Laminin, mouse purified – numer referencyjny CC095 lub produkt równoważny – osiem 
(8) miligramów.  
- Pozycja nr 15: DMEM high glucose – numer referencyjny D5796-6x500ml lub produkt równoważny – 
jeden (1) zestaw.  
- Pozycja nr 16: PBS 1X Dulbecco`s Phosphate Buffered Saline Solution – numer referencyjny 9235 lub 
produkt równoważny – dziesięć (10) sztuk.  
- Pozycja nr 17: Ammonium chloride – numer referencyjny A9434-500G lub produkt równoważny – 
pięćset (500) gram.  
- Pozycja nr 18: Kwas laktobionowy – numer referencyjny L2398-100G lub produkt równoważny – tysiąc 
trzysta (1300) gram.  
- Pozycja nr 19: Wodorotlenek potasu – numer referencyjny 60377-1KG lub produkt równoważny – 
jeden (1) kilogram.  
- Pozycja nr 20: Rafinoza – numer referencyjny R7630-500G lub produkt równoważny – pięćset (500) 
gram.  
- Pozycja nr 21: Rafinoza – numer referencyjny R7630-100G lub produkt równoważny – dwieście (200) 
gram.  
- Pozycja nr 22: Allopurynol – numer referencyjny A0350000 (100mg) lub produkt równoważny – 
pięćdziesiąt (50) opakowań po 100 miligram – zamawiający dopuszcza dostarczenie allopurynol w 
opakowaniach o mniejszej/większej pojemności po ustaleniu tego indywidualnie z zamawiającym.  
- Pozycja nr 23: zredukowany glutation – numer referencyjny G6013-25G lub produkt równoważny – 
pięćdziesiąt (50) gram.  
- Pozycja nr 24: Adenozyna – numer referencyjny A4036-25G lub produkt równoważny – pięćdziesiąt 
(50) gram.  
- Pozycja nr 25: SERVA Neutral Protease NB from C. histolyticum – numer referencyjny 30301.11 lub 
produkt równoważny – jedno (1) opakowanie.  
- Pozycja nr 26: HES – numer referencyjny H6382-1KG lub produkt równoważny – dwa (2) kilogramy.  
- Pozycja nr 27: Sodium dodecyl sulfate – numer referencyjny L3771-500G lub produkt równoważny – 
dwa (2) kilogramy.  
- Pozycja nr 28: Eosin Y solution – numer referencyjny 318906-500ML lub produkt równoważny – 
pięćset (500) mililitrów.  
- Pozycja nr 29: Hematoxylin Solution – numer referencyjny HHS16-500ML lub produkt równoważny – 
pięćset (500) mililitrów.  
- Pozycja nr 30: Ksylen – numer referencyjny 214736-1L lub produkt równoważny – jeden (1) litr.   
- Pozycja nr 31: Picrofuchsin solution acc. – numer referencyjny 000000001001990500 lub produkt 
równoważny – jedna sztuka/zestaw.  
- Pozycja nr 32: RNAlater – numer referencyjny AM7021 lub produkt równoważny – jeden (1) litr. 
- Pozycja nr 33: TACS Annexin V kit – numer referencyjny 4835-01-K lub produkt równowazny – jedna 
(1) sztuka/zestaw.  
- Pozycja nr 34: CellEvent Caspase 3/7 Green Detection Reagent kit – numer referencyjny C10723 lub 
produkt równoważny – jedna (1) sztuka/zestaw.  
- Pozycja nr 35: przeciwciało na fosforylowane białko p53: Phospho-p53 (Ser15) Antibody (14H61L24), 
ABfinity Rabbit Monoclonal – numer referencyjny 700439 lub produkt równoważny – jedna (1) 
sztuka/zestaw.  
- Pozycja nr 36: Rabbit Anti-Mouse IgG H&L (HRP) – numer referencyjny AB6728 lub produkt 
równoważny – jedna (1) sztuka/zestaw.  
- Pozycja nr 37: Insulin Human Elisa Kit – numer referencyjny KAQ1251 lub produkt równoważny – dwie 
(2) sztuki.  
- Pozycja nr 38: Stepravidin (Fluorescein) – numer referencyjny 4800-30-14 lub produkt równoważny – 
jedna (1) sztuka.  
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- Pozycja nr 39: KOH – numer referencyjny 60377 lub produkt równoważny – dwa (2) kilogramy.  
- Pozycja nr 40: NaOH – numer referencyjny 71687-500G lub produkt równoważny – dwa (2) kilogramy.  
- Pozycja nr 41: Tris Base – numer referencyjny T1503-1KG lub produkt równoważny – trzy (3) 
kilogramy.  
- Pozycja nr 42: HCL – numer referencyjny H1758-500ML lub produkt równoważny – dwa (2) litry.  
- Pozycja nr 43: Glicerol – numer referencyjny G5516-1L lub produkt równoważny – jeden (1) litr.  
- Pozycja nr 44: Agaroza – numer referencyjny A9539-500G lub produkt równoważny – dwa (2) 
kilogramy.  
- Pozycja nr 45: Na2HPO4x7H2O – numer referencyjny 431478-250G lub produkt równoważny – pięćset 
(500) gram.  
- Pozycja nr 46: Hematoksylina – numer referencyjny HHS16-500ML – pięćset (500) mililitrów.  
 
 

3. Wyniki: 

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 29 sierpnia 2017 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez firmę: 
 

1. Sigma-Aldrich Sp. z o.o.; Ul. Szelagowska 30; 61-626 Poznań; NIP: 7781002137; REGON: 
630231571 dla pozycji nr: 6, 11, 12, 13, 19, 26, 29, 30, 31, 40, 42, 45 oraz 46.  

 
2. EURx Sp. z o.o.; Ul. Przyrodników 3; 80-297 Gdańsk; NIP: 9570705191; REGON: 191518958 dla 

pozycji nr: 8, 16, 32 oraz 44.  
 

3. Biokom Baka, Olszewski Sp. J.; Ul. Wspólna 3; 05-090 Janki; NIP: 5271011366; REGON: 
012289221 dla pozycji nr: 7, 10, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 36, 38, 39 oraz 43.  

 
4. BIOLIM Paulina Lemańczyk; Ul. Abrahama 68/4; 81-393 Gdynia; NIP: 5832879057; REGON: 

221897281 dla pozycji nr: 1 i 2.  
 

5. Lencomm Trade International Ewa Lenczowska Tomczas; Ul. Wólczyńska 133; 01-919 
Warszawa; NIP: 1180025946; REGON: 002186859 dla pozycji nr: 37.  
 

6. Prospecta Sp. z o.o.; Ul. Barbórki 8; 04-511 Warszawa; NIP: 5220103905; REGON: 002027500 
dla pozycji nr: 3, 4, 18, 20, 21 oraz 27.   
 

7. Polgen Sp. z o.o. – Sp. k.; Ul. Puszkina 80; 92-516 Łódź; NIP: 7251447400; REGON: 471490539 
dla pozycji nr: 5 i 15.   

 
8. ABO Sp. z o.o.; Ul. Chociszewskiego 4; 80-376 Gdańsk; NIP: 9571068148; REGON: 221843747 

dla pozycji nr: 9 i 41.   
 

9. Dla pozycji nr: 33 oraz 35 nie zostały złożone żadne oferty.  
 

4. Uzasadnienie: 

 
Komisja Ofertowa dokonała oceny dziewięciu (9) ofert przekazanych do oceny formalnej i 
merytorycznej, w wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru 
ofert firm:  
- Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
- EURx Sp. z o.o. 
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- Biokom Baka, Olszewski Sp. J. 
- BIOLIM Paulina Lemańczyk 
- Lencomm Trade International Ewa Lenczowska Tomczas 
- Prospecta Sp. z o.o. 
- Polgen Sp. z o.o. – Sp. k. 
- ABO Sp. z o.o. 
Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie 
kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 81/2017 (w tym najniższą cenę), co 
spowodowało przyznanie 100 pkt.  
 
Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 29 sierpnia 2017 roku.  


