
 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy:  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18 08 2016 E 
 
 

        Dostawa kolumn chromatograficznych w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej 
spersonalizowanej terapii nowotworów litych”  współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY 
ROZWÓJ 2014-2020 
 

         W związku z zakończeniem wyboru dostawcy kolumn chromatograficznych 
informujemy, że zamówienie zostanie udzielone niżej wymienionemu Dostawcy, który 
przedstawił najkorzystniejszą ofertę: 
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1. Kolumny typu flash wykonane z UHMW PP, kompatybilne z systemami PuriFlash Interchim. Rodzaj 
wypełnienia: krzemionka o wysokiej rozdzielczości, masa wypełnienia 4g, ziarno sferyczne, o 
wielkości 50µm, średnica porów: 60Å, powierzchnia rozwinięcia: 500m2/g, zakres pH: 1.5 – 6.5, 
opakowanie np. 160 szt. 

4 
Polygen 

Sp. Z o.o. 

2. Kolumny typu flash wykonane z UHMW PP, kompatybilne z systemami PuriFlash Interchim. Rodzaj 
wypełnienia: krzemionka o wysokiej rozdzielczości, masa wypełnienia 12g, ziarno sferyczne, o 
wielkości 50µm, średnica porów: 60Å, powierzchnia rozwinięcia: 500m2/g, zakres pH: 1.5 – 6.5, 
opakowanie np. 120 szt. 

4 
Polygen 

Sp. Z o.o. 

3. Kolumny typu flash wykonane z UHMW PP, kompatybilne z systemami PuriFlash Interchim. Rodzaj 
wypełnienia: krzemionka o wysokiej rozdzielczości, masa wypełnienia 25g, ziarno sferyczne, o 
wielkości 50µm, średnica porów: 60Å, powierzchnia rozwinięcia: 500m2/g, zakres pH: 1.5 – 6.5., 
opakowanie np. 100 szt. 
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Sp. Z o.o. 

4. Kolumny typu flash wykonane z UHMW PP, kompatybilne z systemami PuriFlash Interchim. Rodzaj 
wypełnienia: krzemionka o wysokiej rozdzielczości, masa wypełnienia 40g, ziarno sferyczne, o 
wielkości 50µm, średnica porów: 60Å, powierzchnia rozwinięcia: 500m2/g, zakres pH: 1.5 – 6.5., 
opakowanie np. 80 szt. 
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Sp. Z o.o. 

5. Kolumny typu flash wykonane z UHMW PP, kompatybilne z systemami PuriFlash Interchim. Rodzaj 
wypełnienia: krzemionka o wysokiej rozdzielczości, masa wypełnienia 80g, ziarno sferyczne, o 
wielkości 50µm, średnica porów: 60Å, powierzchnia rozwinięcia: 500m2/g, zakres pH: 1.5 – 6.5., 
opakowanie np. 40 szt. 
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Sp. Z o.o. 

6. Kolumny typu flash wykonane z UHMW PP, kompatybilne z systemami PuriFlash Interchim. Rodzaj 
wypełnienia: krzemionka o wysokiej rozdzielczości, masa wypełnienia 120g, ziarno sferyczne, o 
wielkości 50µm, średnica porów: 60Å, powierzchnia rozwinięcia: 500m2/g, zakres pH: 1.5 – 6.5., 
opakowanie np. 32 szt. 
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Kraków, dnia 07.10.2016r. 


