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 Warszawa, 07 sierpnia 2019 roku 

 
INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 59/2019 
 

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. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa 
Tel: (22) 897 66 97 
 

2. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa zestawu odczynników chemicznych na potrzeby 
testów histologicznych i funkcjonalnych w celu wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych 
zaplanowanych w ramach realizowanego projektu 
 
Zestaw odczynników chemicznych składa się z następujących pozycji: 
 
Pozycja nr 1: DAPI Solution o stężeniu nie mniejszym niż 1mg/1ml - numer referencyjny 62248 lub 
rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie. 
Pozycja nr 2: Kit do wyciszania autoflurorescencji w opakowaniu nie mniejszym niż 15 ml - numer 
referencyjny SP-8400 lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie. 
Pozycja nr 3: T4 PDG/T4 endonukleaza V - numer referencyjny M0308S lub rozwiązanie równoważne - 
jedno (1) opakowanie. 
Pozycja nr 4: Comet Assay Slides 3-Well - rozmiar 5x25 - numer referencyjny STA-353-5 lub rozwiązanie 
równoważne - jedno (1) opakowanie. 
Pozycja nr 5: Comet Assay Kits 3-Well - zestaw z nie mniej niż 75 szkiełkami - numer referencyjny STA-
351 lub rozwiązanie równoważne - jedno (1) opakowanie. 
 

3. Wynik: 

Informujemy, że Komisja Ofertowa w dniu 7 sierpnia 2019 roku wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną 
przez firmę: 
 
1) Lab-Jot Ltd. Sp. z o.o. Sp.K, Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, NIP: 5223011836; REGON: 

147037466 dla pozycji nr 3 zapytania ofertowego nr 59/2019. 
2) Biokom Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, NIP: 5271011366; REGON: 012289221 dla 

pozycji nr 1 i 2 zapytania ofertowego nr 59/2019. 
3) Prospecta Sp. z o.o, ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa, NIP: 5220103905; REGON: 002027500 dla 

pozycji nr 4 i 5 zapytania ofertowego nr 59/2019.  
 

4. Uzasadnienie: 

 
Komisja Ofertowa dokonała oceny pięciu (5) ofert przekazanych do oceny formalnej i merytorycznej, w 
wyniku czego dla poszczególnych pozycji zapytania ofertowego dokonano wyboru ofert firm:  
- Lab-Jot Ltd. Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Warszawie, 
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- Biokom Sp. z o.o. Sp. K.  z siedzibą w Jankach, 
- Prospecta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
 
Oferty te uzyskały najwyższą liczbę punktów oferując najlepsze warunki realizacji i spełniając wszystkie 
kryteria poszczególnych pozycji zapytania ofertowego nr 59/2019 (w tym najniższą cenę), co 
spowodowało przyznanie 100 pkt.  
 
Protokół Wyboru Wykonawcy został sporządzony dnia 7 sierpnia 2019 roku. 


