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Znak sprawy: APP_427_5BMF_15340_2022 
 
Zapytanie ofertowe dotyczyło realizacji usługi przetworzenia mikrobioty jelitowej z materiału 

pozyskanego od zdrowych i chorych dawców, w procedurze o zwalidowanej technologii, do formy 

zawiesiny, gotowej  do podania przez kanał roboczy kolonoskopu, w związku z realizacja projektu 

badawczego, finansowanego ze środków „Biocodex Microbiota Foundation” - III edycja konkursu na 

finansowanie najlepszych projektów badawczych „MIKROBIOTA – w poszukiwaniu skutecznych 

interwencji” pt. „Wpływ transferu mikrobioty jelitowej na przebieg kliniczny choroby Parkinsona”  

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza  obejmująca  przetworzenie mikrobioty jelitowej z 

materiału pozyskanego od zdrowych i chorych dawców, w procedurze o zwalidowanej technologii, do 

formy zawiesiny, gotowej  do podania przez kanał roboczy kolonoskopu. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi następujący zakres prac: 

a) przetworzenie mikrobioty jelitowej z materiału pozyskanego od zdrowych dawców, w 

procedurze o zwalidowanej technologii, do formy zawiesiny, gotowej do podania przez kanał 

roboczy kolonoskopu, max. 20 wykonań 

b)  przetworzenie mikrobioty jelitowej z materiału pozyskanego od chorych, do formy zawiesiny, 

gotowej do podania przez kanał roboczy kolonoskopu (auto FMT, ekwiwalent placebo), max. 

20 wykonań 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa informuje,  
że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru oferty. 

Wyłoniony Wykonawca: Human Biome Institute SA 

Cena oferty:  61.500,00  (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) 

1. Uzasadnienie wybory oferty: 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert: 

 cena 100% 

 

2. Oferty zostały złożone przez: 
 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma albo imię i nazwisko, siedziba, albo adres zamieszkania i adres wykonawcy 

1 Human Biome Institute SA, ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk 
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3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktacje przyznaną ofertom  
w kryterium oceny ofert i punktacja: 
 

Nr 

oferty 

Liczba pkt w kryterium cena – do 100 pkt 

1 100 pkt  

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na stronie WUM. 

Sporządził:        Zatwierdził: 

Anna Brzósko-Gołębiewska      Karolina Mich 
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