
 

 

 
Mikołów, 10 stycznia 2022 r. 

 

ZAPYTANIE O CENĘ 

„Śląski Ogród Botaniczny” - Związek Stowarzyszeń w Mikołowie zwraca się z uprzejmą prośbą  

o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego (wymagania poniżej w 

tabeli), w ramach realizacji projektu FlorNatur Silesia etap II Ochrona ex situ wybranych gatunków siedlisk 

podmokłych i leśnych wymienionych w Czerwonej Liście Roślin Województwa Śląskiego, dofinansowanego ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

l.p. nazwa l. opakowań opis produktu 

1. Rękawice nitrylowe 
jednorazowe rozmiar XS, 
100 szt. w op. 

4 Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku.  
Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Teksturowana 
powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej 
części. Kolor fioletowy lub niebieski. 

2. Rękawice nitrylowe 
jednorazowe rozmiar S, 
100 szt. w op. 

2 Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku.  
Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Teksturowana 
powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej 
części. Kolor fioletowy lub niebieski. 

3. Rękawice nitrylowe 
jednorazowe rozmiar M, 
100 szt. w op. 

1 Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku.  
Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Teksturowana 
powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura na pozostałej 
części. Kolor fioletowy lub niebieski. 

4. Sączki filtracyjne z bibuły, 
miękkie 70 mm, 100 szt. 

2 Służące do analizy ilościowej. Wykonane z przemywanej kwasami 
czystej celulozy. Gramatura: 85 g/m2, grubość: 0,2 mm. 
Sączki miękkie, czas filtracji 9 sekund (do szybkiej filtracji). 

5. Sączki filtracyjne z bibuły 
bezfosforanowe 100 szt. 

3 Bezfosforanowe bibuły filtracyjne do analizy gleby i oznaczania 
fosforanów, twarde, średnica 70 mm 

6. szalki Petriego śr. 8 cm, 10 
szt. w op. 

3 Szalki Petriego Steriplan® wykonane ze szkła sodowo-wapniowego.  
Autoklawowalne. Wys. 1,5 cm lub większa; 

7. Komplet 10 szt. 
pojemników 
transportowych z 
pokrywkami 

1 Hermetycznie zamykane pojemniki wykonane z HDPP ze 
zintegrowaną pokrywką przeznaczone do przechowywania, 
transportu i wysyłki próbek. Spełniające normy USA: I.M.S.; F.D.A.; 
U.S.D.A.; U.S.P. Autoklawowane. Wys. 115 mm (+/- 5 mm), 
pojemność 340 ml (+/- 10 ml), średnica 60 mm (+/- 5 mm) 

Maksymalny czas realizacji dostawy nie może przekraczać 8 tygodni. 

Cena uwzględniać musi koszt dostawy. 

Oferty (zawierające ceny brutto – za poszczególne produkty oraz cenę łączną) proszę składać w sekretariacie 

Śląskiego Ogrodu Botanicznego lub drogą elektroniczną na adres k.galej@sibg.org.pl (oferta koniecznie  

w postaci załącznika w formacie pdf.) do 24 stycznia 2022 r. do godz. 10:00. 

                Z poważaniem, 

                              Katarzyna Galej-Ciwiś 

 


