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Zapytanie ofertowe nr APP1/11/3E161/2022 
 

W związku z Zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi polegającej na sekwencjonowaniu regionów 
hiperzmiennych podjednostki bakteryjnego 16S rRNA w celu uzyskania taksonomii zatok bocznych 
nosa oraz małżowiny nosowej u pacjentów chorych (przewlekłe zapalenie zatok bez polipów – 2x20 
osób i z polipami – 2x20 osób) oraz zdrowej kontroli (20 osób). Łącznie 100 próbek. (100 szt.); w 
ramach działania naukowego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badanie 
mikrobiomu u pacjentów z zapaleniem zatok przynosowych”, realizowanego na mocy decyzji o 
dofinansowanie nr DEC-2019/03/X/NZ4/01466, odpowiadamy na pytania: 
 
1. Czy Zamawiający dostarczy próbki w postaci wyizolowanego DNA? TAK 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji był liczony od momentu pozytywnego przejścia 
kontroli ilościowej przez wszystkie próbki w dostarczonej partii lub od momentu uzyskania od 
Zamawiającego zgody na wykonanie badania mimo, że próbki nie spełniają wymagań ilościowych? TAK 
3. Czy Zamawiający jest w stanie dostarczyć DNA o stężeniu ≥5 nanogramów / mikrolitr w objętości ≥ 
20 mikrolitrów? Objętość jest możliwa natomiast co do stężenia - nie mamy doświadczenia z materiałem 
z zatok. W materiale z kału wymagamy aby wykonać sekwencjonowanie przy stężeniu minimum 1 ng/ul 
i tutaj też prosimy o takie przygotowanie bibliotek i wykonanie seq aby wystarczało stężenie od 1 ng/ul 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni? Nie 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 5 tygodni? Nie 
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni? Nie 
7. Czy zamawiane badanie dotyczy regionu V3-V4 bakteryjnego genu 16S rRNA? TAK 
8. Czy ilość danych z sekwencjonowania NGS wymagana przez Zamawiającego wynosi 50 000 par 
odczytów w trybie 2 x 300 nt na próbkę? Parametry te są standardowo stosowane w naszym 
laboratorium do tego typu analiz.  Nasze minimum to 100 000 par odczytów w trybie 2 x 300 nt na 
próbkę 
9. Prosimy o doprecyzowanie sformułowania w OPISIE PRZEDMIOTU w załączniku nr 1 do 
APP1/11/3E161/2022 FORMULARZ OFERTOWY rozpoczynającego się od słów: "w szczególności:" Tą 
część pomijamy, Izolacje przeprowadzimy we własnym zakresie 
10. Czy Zamawiający udostępni załącznik nr 1 do APP1/11/3E161/2022 - FORMULARZ OFERTOWY w 
wersji możliwej do edycji? Wersja dostępna jedynie w formacie PDF. 

 
 
 


