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Dotyczy zapytania ofertowego pn.  

Wykonanie dla Zakładu Paleozoologii, Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego, reprezentowanego 

w osobie kierownika grantu dr Adriana Marciszaka, 

z siedzibą mieszczącą się przy ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław 

w ramach realizacji grantu Sonata 9, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. 

„Historia ewolucji niedźwiedzia brunatnego  

Ursus arctos Linnaeus, 1758 w Europie centralnej kluczem 

do współczesnej ochrony gatunku” 

(umowa nr UMO-2015/17/D/ST10/01907 

do projektu badawczego nr 2015/17/D/ST10/01907) 

datowania metodą radiowęglową (C14) 21 próbek materiału kopalnego (kości, zęby) szczątków  

niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos Linnaeus, 1758 z terenu Europy Centralnej  

(Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś) 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych,  

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 

 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Zakładu Paleozoologii, Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego, reprezentowanego w osobie kierownika grantu dr Adriana Marciszaka, z siedzibą mieszczącą się przy 

ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, datowania metodą radiowęglową C14 AMS 21 próbek kopalnych szczątków 

(kości, zęby) niedźwiedzia brunatnego. 

 

2. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: wstępną obróbkę chemiczną, produkcję CO2 i grafityzację, pomiar 

C14 AMS, obliczanie wieku i kalibracji C14 oraz koszty przesyłki wyników badań  na wskazany przez  Zamawiającego 

adres: Instytut Biologii Środowiskowej, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie będące iloczynem liczby pisemnie zleconych i wykonanych przez 

Wykonawcę oznaczeń wieku wyłącznie prawidłowych próbek, tj. próbek dobrej jakości i odpowiedniej ilości kolagenu. 

 



4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w postaci zmniejszenia podanej w ww. pkt 1 

maksymalnej liczby próbek przeznaczonych do badania lub obniżenia ceny ofertowej brutto. Cena ofertowa brutto 

ulec może zmniejszeniu z powodu: 

a) wykonania datowania próbki złej jakości lub zbyt małej ilości kolagenu, za które Wykonawca nie naliczy 

opłaty. 

W wypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

5. Realizacja poszczególnych etapów usługi wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na 

piśmie, faksem lub drogą elektroniczną.  

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia terminu realizacji zleconego etapu usługi z Zamawiającym. Termin ten nie 

może być dłuższy niż do 4 miesięcy od otrzymania przez Wykonawcę danej serii próbek. 

 

7. Wyniki pomiarów Wykonawca przedstawi w postaci  opracowania/zestawienia w wersji papierowej w dwóch (2) egz. 

oraz  w formie elektronicznej (plik word lub excel).  

 

8. Koszty powtórzenia datowania wybranych próbek o niepewnym datowaniu pokrywa Wykonawca.  

 

9. Próbki kości przeznaczonych do datowania dostarczać będzie Zamawiający na własny koszt i ryzyko. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do bezpośredniego dostarczenia próbek do laboratorium celem konsultacji merytorycznej 

dotyczącej wyboru najlepszego miejsca na okazie do wycięcia próbki. 

 

III. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   03.03.2017 
2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   1. 
3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:   0. 
4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 
 

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
ul. Rubież 46 

61-612 Poznań 
 
 

5) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty:      30 996,00 PLN 

 Oferta z najniższą ceną:      30 996,00 PLN 
 Oferta z najwyższą ceną:      30 996,00 PLN 


