
Warszawa, dnia 12-06-2019 
 

 
Dotyczy: Zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania 

ofertowego na „Wykonanie usługi identyfikacji składu białkowego z łącznie 50 próbek żelu 

uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 2D-PAGE” 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu: 
  

 
1. W zakresie Rozdziału II ust. 1    

Skreśla się dotychczasową treść:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi identyfikacji składu białkowego z łącznie 
50 próbek żelu uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 2D-PAGE, obejmującą 
degradację białka enzymem proteolitycznym, rozdział mieszaniny peptydów przez 
chromatografię cieczową i pomiar mas otrzymanych peptydów i ich fragmentów w 
spektrometrze mas oraz porównanie uzyskanych mas peptydów i ich fragmentów z bazą 
danych sekwencji białkowych, wykonanie analizy statystycznej wiarygodności 
uzyskanych przypisań i ustalenie listy białek obecnych w próbce 

 
 i wprowadza nowe brzmienie: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi identyfikacji składu białkowego z łącznie 
50 próbek żelu uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 2D-PAGE, obejmującą 
degradację białka enzymem proteolitycznym, opcjonalnie rozdział mieszaniny peptydów 
przez chromatografię cieczową i pomiar mas otrzymanych peptydów i ich fragmentów w 
spektrometrze mas oraz porównanie uzyskanych mas peptydów i ich fragmentów z bazą 
danych sekwencji białkowych, zamieszczenie analizy statystycznej wiarygodności 
uzyskanych przypisań i ustalenie listy białek obecnych w próbce 

 

2. W zakresie Rozdziału IV ust. 1 
Skreśla się dotychczasową treść: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

udokumentowane doświadczenie w identyfikacji składu białkowego z próbek żelu 
uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 2D-PAGE roślin okrytonasiennych. 
Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez 
Wykonawcę, że:  
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował należycie, min. 
2 usługi o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia dla min 
50 próbek. 

 
i wprowadza nowe brzmienie: 
 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 
udokumentowane doświadczenie w identyfikacji składu białkowego z próbek żelu. 
Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony, w przypadku wykazania się przez 
Wykonawcę, że:  
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował należycie, 
podobne zadania dla min 50 próbek. 

 



3. W zakresie załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu pkt 1. 
Skreśla się dotychczasową treść: 
w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przedstawia ofertę na wykonanie identyfikacji 

składu białkowego z łącznie 50 próbek żelu uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 

2D-PAGE, obejmującą: degradację białka enzymem proteolitycznym, rozdział mieszaniny 

peptydów przez chromatografię cieczową i pomiar mas otrzymanych peptydów i ich 

fragmentów w spektrometrze mas, porównanie uzyskanych mas peptydów i ich 

fragmentów z bazą danych sekwencji białkowych, wykonanie analizy statystycznej 

wiarygodności uzyskanych przypisań oraz ustalenie listy białek obecnych w próbce 

 

 i wprowadza nowe brzmienie: 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu przedstawia ofertę na wykonanie identyfikacji 
składu białkowego z łącznie 50 próbek żelu uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 
2D-PAGE, obejmującą: degradację białka enzymem proteolitycznym, opcjonalnie rozdział 
mieszaniny peptydów przez chromatografię cieczową i pomiar mas otrzymanych 
peptydów i ich fragmentów w spektrometrze mas, porównanie uzyskanych mas peptydów 
i ich fragmentów z bazą danych sekwencji białkowych, zamieszczenie analizy 
statystycznej wiarygodności uzyskanych przypisań oraz ustalenie listy białek obecnych w 
próbce 
 

4. W zakresie załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu pkt 2. 
 Skreśla się dotychczasową treść: 

2. Oferowane wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi identyfikacji białek z 50 

próbek żelu uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 2D-PAGE zgodnie z 

warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i obejmujące wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia wynosi: 

Cena netto: ……………………………. 

Cena brutto: …………………………. 

  Słownie cena brutto: …………………………………… 
 
  i wprowadza nowe brzmienie: 
 

2. Oferowane wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi identyfikacji białek z 50 

próbek żelu uzyskanego po elektroforezie dwukierunkowej 2D-PAGE zgodnie z 

warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i obejmujące wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia wynosi: 

Cena netto (za jedną próbkę): ……………………………. 

Cena brutto (za jedną próbkę): …………………………. 

Łącznie cena netto za całość realizacji zamówienia: ……………………………………. 

Łącznie cena brutto za całość realizacji zamówienia: ……………………………………. 

  Słownie cena brutto za całość realizacji zamówienia: …………………………………… 


