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Zamówienia z 
dziedziny nauki - 

środki na 
działalność 
naukowo -
badawczą 

(statutowe i własne 
badania naukowe, 
granty, projekty 
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Środki z 
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kich 
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przezna
czona 
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1 dostawa 
Dostawa komputera 

przenośnego 
przetarg 

nieograniczony 
30213000-5 39 6600,00 6600,00  kwartał I /styczeń 

2 dostawa 
Dostawa urządzenia do mycia o 

działaniu ciągłym oraz 
wyposażenia do zmywarki 

przetarg 
nieograniczony 

42959000-3   
42971000-3 

39 49800,00 49800,00  kwartał I/styczeń 

3 dostawa 
drukarki laserowe, drukarki 
atramentowe, komputery 

osobiste, monitory ekranowe 

przetarg 
nieograniczony 

30232110-8; 30232150-0; 
30213000-5; 30231300-0 

39 75004,94 75004,94  kwartał III  

4 dostawa 
komputery stacjonarne, 

przenośne i drukarki i akcesoria 
komputerowe 

przetarg 
nieograniczony 

30210000-4; 30211000-1; 
30213000-5; 30213100-6; 
30213200-7; 30213300-8; 
30214000-2; 30216110-0 
30230000-0; 30231000-7; 
30231300-0; 30231320-6; 
30232100-5; 30232110-8; 
30232130-4; 30232150-0; 
30233000-1; 30233100-2; 
30233152-1; 30234100-9; 
30234500-3; 30234600-4; 
30236000-2; 30236100-3; 
30237000-9; 30237132-3; 
30237200-1; 30237230-0; 
30237410-6; 30237460-1; 

30237475-9  39 228505,06 188205,06 40300,00 

Kwartał III, kwartał IV w 
zależności od 

zapotrzebowania i 
dostępnych środków 

5 dostawa 
Dostawa urządzenia 

wielofunkcyjnego, zestawu 
komputerowego oraz tabletu 

przetarg 

nieograniczony 
30232110-8;30236000-

2;30231300-5;30231300-0 
39        7802,00    7802,00    III/wrzesień 

6 dostawa mikroskop 
przetarg 

nieograniczony 38510000-3 39 300000,00 300000,00 

 kwartał IV w zależności 
dostępnych środków 

1) Nazwa jaka zostanie zamieszczona na wniosku o wszczęcie postępowania
2) Należy podać wszystkie kody CPV w których zalokowane są środki finansowe dotyczące przedmiotu zamówienia
3) Należy podać podstawę prawną art. ustawowy nazwę trybu
4) Oszacowana orientacyjna wartość zamówienia netto
5) Należy podać źródła finansowania
6) Należy określić przewidywany termin wszczęcia postępowania podając jako termin  kwartał lub miesiąc- słownie


