
.
T'OL'TEFHN'EIk/XWMP-'.ŻAWSK X

~.4

(pieczęćjednostki organizacyjnej)

PLAN ZAMÓWIENPUBLICZNYCHw ZAKRESIEUSŁUG, DOSTAW
ROK 2022

1. Usługi

Lp. Nazwa usługi Szacunkowa wartość netto Sposób postępowania
ustawowy / poza ustawą. Przewidywany termin wszczęcia(PLN) (EURO) Wskazany tryb udzielenia zamówienia postępowania
(zgodnie z ustawą Pzp)

1. Konserwacja i naprawa aparatury i sprzętu 90 000 20 208,37 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.
laboratoryjneao

2. Udział w konferencjach (transport, zakwaterowanie, 340 000 76 342,73 ustawowy bilety lotnicze (z przetargu Wg bieżących potrzeb.
wyżywienie, opłaty konferencyjne) nieograniczonego ogólnouczelnianego),

pozostałe — poza ustawą, pojedyncze
zamówienia z wolnej ręki stosownie do
potrzeb

3. Usługi gastronomiczne, catering 7 000 1 571,76 ustawowy/ 2022 r.
powyzej progu unijnego - przetarg

nieoorarriczony
4. Wynajem pojazdu do przewozu osób wraz z 20 000 4 490,75 ustawowy — II—IlI kwartał 2022 r.

kierowca procedura krajowa] tryb podstawowy
5. Usługi pocztowe i kurierskie 5 000 1 122,69 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.
6. Sekwencjonowanie DNA i synteza 30 000 6 736,12 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.

oliaonukleotydów
7. Przeprowadzenie procesu identyfikacji sekwencji 450 000 101 041,85 ustawowy _ 2022 r.

oligonukleotydowych (SELEX) procedura kraiowa/ tryb podstawowy
8. Usługi badawcze — pomiary widm, analizy, badania 110 000 24 699,12 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.

rentgenograficzne, inne pomiary
9. Materiały informacyjno—promocyjne (usługi 5 000 1 122,69 ustawowy/ procedura krajowa! tryb 2022 r.

drukowania materiałów w tym m.in. plakatów) podstawowy
10. Usługi tworzenia stron internetowych 12 000 2 6943,45 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.

1 1. Usługi audytu projektów 38 000 8 532,42 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.



2. Dostawy

Szacunkowa wartość netto Sposób postępowania Przewidywany termin wszczęcia
. ustawowy / poza ustawa. postępowania

LP Przedmiot dostawy Wskazany tryb udzielenia zamówienia
(PLN) (EURO)

Gazy i odczynniki
1. Roczne dostawy podstawowych gazów w butlach oraz 60 000 13 472,25 poza ustawą II—III kwartał

dwutlenkuweala zestalonego
2. Roczne dostawy ciekłego helu 50 000 11 226,87 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.
3. Gazy specjalne (5N) 30 000 6 736,12 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.
4 Podstawowe odczynniki chemiczne ipodstawowe 300 000 67 361,24 ustawowy/ IV kwartał

chemikalia powyżej progu unijnego - przetarg
nieograniczony

Aparatura iwyposażenie
1. Aparat qPCR (do PCR w czasie rzeczywistym) 174 000,00 39 069,52 poza ustawą Termin realizacji zamówienia

(procedura uproszczona na podst. jest zależny od terminu wjakim
art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp) zostanie złożony wniosek o

udzielenie zamówienia
publicznego

2. Aparatura do składania ogniw 60 000,00 13 472,25 poza ustawą
3. Aspiratory osobiste 8 000,00 1 796,30 pom ustawą
4. Celka do pomiarów fotoelektrochemicznych 10 000,00 2 245,37 poza ustawą
5. Chłodziarki laboratoryjne 28 800,00 6 466,68 poza ustawa
6. Chromatograf gazowy 190 000,00 42 662,12 poza ustawą Postępowanie w trakcie

(procedura uproszczona na podst. przygotowywania (poz. 6 i 7)
art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp)

7. Chromatograf gazowy z detektorem FED i 120 000,00 26 944,49 poza ustawą Postępowanie w trakcie
autosamplerem @rocedura uproszczona na podst. przygotowywania (poz. 7 i 6)

art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp)
8. Czytnik płytek 140 000,00 31 435,24 poza ustawą Termin realizacji zamówienia

(procedura uproszczona na podst. jest zależny od terminu w jakim
art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp) zostanie złożony wniosek o

udzielenie zamówienia
publiczneao

9. Destylarka laboratoryjna 6 000,00 1 347,22 poza ustawą
10. Elektrolizer z niezbędnym osprzętem, 25 000,00 5 613,44 poza ustawą

kilkustanowiskowy.



] ]. Homogenizator ultradźwiękowy 40 000,00 8 981,50 poza ustawą
12. Komora laminama 55 000,00 12 349,56 poza ustawa
13. Komora rękawicowa 500 000,00 1 12 268,73 poza ustawą Termin realizacji mówienia

(procedura uproszczona na podst. jest zależny od terminu w jakim
art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp) zostanie złożony wniosek o

udzielenie zamówienia
publicznego

14. Mieszadła magnetyczne, mechaniczne, wirówki, 1 16 800,00 26 225,97 poza ustawą II-III kwartał
vortexy, i irure, z akcesoriami. (procedura uproszczona na podst.

art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp)
15. Mikrokalorymetr 250 000,00 56 134,36 poza ustawą Postępowanie w trakcie

(procedura uproszczona na podst. przygotowywania
art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp)

16. Moduł rozszerzający ASAP2020A 280 000,00 62 870,49 poza ustawą Termin realizacji zamówienia
(procedura uproszczona na podst. jest zależny od terminu w jakim
art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy PZP» zostanie złożony wniosek o

udzielenie zamówienia
publiczneoo

17. Pompa dozująca 10 000,00 2 245,37 poza ustawą
18 Pompa perystaltywna 15 (100,00 3 368,06 pom ustawą
19. Potencjostaty 521 000,00 116 984,01 ustawowy/ Termin realizacji zamówienia

powyżej progu unijnego — przetarg jest zależny od terminu w jakim
nieograniczony (wartość szacunkowa zostanie złożony wniosek o

zamówienia na potencjostaty udzielenie zamówienia
przewyższa próg unijny - poz. 19 i 28 publicznego @ostępowanie na

planu) dostawę zestawu potencjostatów
2 poz. 28 w trakcie
przygotowywania)

20. Powlekacz obrotowy z akcesoriami 35 000,00 7 858,81 poza ustawą
21. Prototypowa instalacjamodelowa do badań 350 000,00 78 588,11 poza ustawą Termin realizacji zamówienia

syntezy 1,2-pentanodiolu metoda ciągłą w tym: (procedura uproszczona na podst. jest zależny od terminu w jakim
Reaktor ciśnieniowy do syntezy 1,2—pentanodiolu art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy PZP» zostanie złożony wniosek o
metoda ciągłą. udzielenie zamówienia

publicznego
22. Przyrząd do badania temperatury topnienia 40 000,00 8 981,50 poza ustawą
23. Rozbudowa stanowiska badawczego 32 520,00 7 301,96 poza ustawą
24. Stacja do testowania ogniw elektrochemicznych 200 000,00 44 907,49 poza ustawą Termin realizacji zamówienia

(procedura uproszczona na podst.
art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp)

jest zależny od terminu w jakim
zostanie złożony wniosek ()

m



udzielenie zamówienia
publicznevo

25. Wagi laboratoryjne, analityczne 22 765,00 5 111,60 poza ustawą umowa w trakcie realizacji
26. Wyparki, pompy pró'miowe, olejowe, suszarki 209 600,00 47 063,05 procedura krajowa! uyb podstawowy II—III kwartał

laboratoryjne, myjki ultradźwiękowe. poza ustawą —w zależności od
przeznaczenia aparatury/źródła

finansowania
(art. 11 ust 5 pkt. 1)

27. Zestaw do pomiarów elektrochemicznych 60 000,00 13 472,25 poza ustawą Termin realizacji zamówienia
jest zależny od terminu w jakim
zostanie złożony wniosek o
udzielenie zamówienia

publicznego
28. Zestaw elektrochemiczny składający się z 6 l 000 000,00 224 537,45 ustawowy/ II—III kwartał — postępowanie w

potencjostatów wraz z osprzętem w postaci mikrowagi powyżej progu unijnego - przetarg trakcie przygotowywania
kwarcowej, elektrody wirujacej orazjednostki nieograniczony
sterującej z oprogramowaniem.

29. Żródło mierzące z wyświetlaczem 22 000,00 4 939,82 poza ustawą
graficznym

Szkło laboratoryjne
30. Szklane wyroby laboratoryjne podstawowe 139 000 3 1 210,71 ustawowy- tryb podstawowy umowa zawarta z wykonawcą do

11.04.2023 r.
31. Szklane wyroby laboratoryjne specjalistyczne 42 000 9 43 0,57 poza ustawą Umowy zawarte z wykonawcami

(procedura uproszczona na podst.
art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp)

32. Szklane wyroby laboratoryjne na zamówienie 1 500 336,81 poza ustawą wg bieżących potrzeb

Sprzęt i materiały laboratoryjne
33. (umowa zawarta zwykonawcą

' ' 1 b ' 3 0 00 6 "Stawowy_ / 2132210820”r.)
Splzęt 1 materiały a oratoryjne 0 0 7 361,24 procedura krajowa/ tryb podstawowy nieprznowgźlgpźzituałłjjgź,wg

bieżących potrzeb.
34. Zużywalne materiały laboratoryjne fplastiki 28 000 6 287,05 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.
35. Materiały eksploatacyjne do istniejącej aparatury / dot. 38 500 8 644,69 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.

różnych technik badawczych
Pozostale
36. Sprzęt komputerowy — komputery stacjonarne, 200 000 44 907,49 ustawowy/ 11—111kwartał

laptopy, monitory, drukarki, skanery, drobny sprzęt powyżej progu unijnego - przetarg
komputerowy nieoaraniczony
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37. Oprogramowanie, licencje komputerowe 23 000 5 164,36 poza ustawą Wg bieżących potrzeb.
specjalistyczne (art. 11 ust 5 pkt. 1)

38. Materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek 40 000 8 981,50 ustawowy/ postępowanie przeprowadzane
powyżej progu unijnego ~ przetarg centralnie

nieograniczony
39. Materiały biurowe 30 000 6 736,12 ustawowy/ postepowanie przeprowadzane

powyżej progu unijnego — przetarg centralnie
nieoaraniczony

40. Artykuły spożywcze 20 000 4 490,75 ustawowy — postępowanie przeprowadzane
procedura krajowa] tryb podstawowy centralnie

41. Dostawa wody w sezonie letnim 5 000,00 1 122,69 ustawowy — postępowanie w trakcie realizacji
procedura krajowa/ tryb podstawowy

42. Odzież ochronna i środki ochrony osobistej 100 000,00 22 453,75 ustawowy — postępowanie w trakcie realizacji
procedura krajowa/ tryb podstawowy

43. Środki czystości i artykuły higienicme, sprzęt do 80 000 17 963,00 ustawowy/ postępowanie w trakcie realizacji
sprĘtania powyżej progu unijnego — przetarg

nieograniczony
44. Meble biurowe 52 000 11 675,95 ustawowy/ III kwartał

powyżej progu unijnego - przetarg
nieograniczony

Pcinompcmk D/ickzum DŻI EKAN
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