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Warszawa, 21 lutego 2022 roku 

 

Znak sprawy:   APP1/8/NCN40/2021  

 

w sprawie udzielenia zamówienia prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wprowadzonego Zarządzeniem Kanclerza nr 1/2021 z 

dnia 18.01.2021 znajdującego zastosowanie w przypadkach, dla których na podstawie art. 2 ust 

1.pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych przepisów ww. 

ustawy nie stosuje się. Zamówienia o wartości netto przekraczającej kwotę 10 000,00 zł do 50 

000,00 zł. 

 

Zapytanie ofertowe dotyczyło usługi polegającej na wyizolowaniu RNA z 20 guzów, 

sekwencjonowaniu miRNA i analizie bioinformatycznej danych w ramach projektu badawczego, 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Profil ekspresji mikroRNA w płynie 

mózgowo-rdzeniowym, jako potencjalny marker klinicznie agresywnego wariantu osłoniaka 

przedsionkowego (vestibular schwannoma)”, realizowanego na mocy decyzji nr DEC-

2021/05/X/NZ5/00199. 

 

Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze. 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa 

informuje, że w przedmiotowym zapytaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Wyłoniony Wykonawca: 

1) Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 3. 

Cena oferty: 32 425,26 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych 

26/100 (brutto). 
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Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wybrana oferta spełniła wymagania zawarte w Zaproszeniu do składania ofert i uzyskała łączną 

liczbę 100 punktów w kryterium oceny ofert – cena 100%. 

Oferty zostały złożone przez: 

1. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, 02-093 

Warszawa. 

 
2. Novogene (UK) Company Limited, Second Floor, 25 Cambridge Science Park Milton Road 

Cambridge CB4 0FW United Kingdom. 

 

Streszczenie oceny I porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja: 

Oferta 1 – 100 pkt w kryterium cena (do 100 pkt) 

Oferta 2 – 82,58 pkt w kryterium cena (do 100 pkt) 

 

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na stronie WUM. 

 

 

Sporządził:        Zatwierdził: 
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