stan na 30.11.2021 r.

Uwaga! Jeśli realizacja zamówienia ma nastąpić w ramach zawartej umowy, należy wypełnić pkt.2 Zamówienia
wewnętrznego, wpisując nr umowy z poniższego zestawienia – Proszę zwracać uwagę na daty umów !!!!!:
Umowy zawarte przez ICHB
1. ICHB/66/2020 – roczna sukcesywna dostawa odczynników do izolacji, PCR, biologii molekularnej – A&A
Biotechnology (16.12.2020 - 16.12.2021)
2. ICHB/70/2020 – roczna sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej- EURX Sp. z o. o.
(22.12.2020 - 22.12.2021)
3. ICHB/69/2020 – roczna, sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników do izolacji DNA, RNA i białek
- Qiagen Polska Sp. z o. o. (01.01.2021 – 31.12.2021)
4. ICHB/4/2021 – roczna, ukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i linii ATTC – LGC
Standards Sp. z o. o. (01.03.2021 – 01.03.2022)
5. ICHB/5/2021 – roczna, sukcesywna dostawa suchego lodu w kostkach – Linde Gaz Polska Sp. z o. o.
(05.03.2021 – 05.03.2022)
6. CHB/6/2021 – usługa syntezy oligonukleotydów RNA - FutureSynthesis Sp. z o. o. (09.03.2021 –
09.03.2022)
7. ICHB/9/2021 dostawa odczynników do biologii molekularnej, biotechnologii i biologii komórki
produkowanych przez firmy: Abcam, Agarose Bead Technologies, Active Motif, Genedirex, Integrated DNA
Technologies, Invitek, Lucigen, Lucigen – Epicentre, Ontores Biotechnologies, Targetmol Unitma – Symbios
Sp. z o.o. (01.04.2021 – 01.04.2022)
8. ICHB/12/2021 – roczna dostawa specjalistycznych odczynników do sekwencjonowania NGS KAPA i
Lightcycler – ROCHE DIAGNOSTICS POLSKA Sp. z o. o. (15.04.2021 – 15.04.2022)
9. WR 157/2021 - dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych firmy Merck KGaA Niemcy w zakresie
marek Sigma®, Aldrich®, Supelco® - Sigma-Aldrich Sp. z o.o. (27.04.2021 – 27.04.2022)
10. TP2 524/2021- sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do
drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych – DAXER (23.06.2021 – 23.06.2022)
11. ICHB/22/2021 - roczna, sukcesywna dostawa do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
w Poznaniu biochemikaliów i odczynników do PCR oraz testów do analizy komórkowej, oczyszczania,
klonowania DNA, RNA i białek – PROMEGA GmbH (28.06.2021 - 28.06.2022)
12. TP2 525/2/2021 – dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych do magazynu
(końcówki do pipet) EPRO Ewa Magdalena Lach (05.07.2021 -05.07.2022)
13. ICHB/24A/2021 - sukcesywna dostawa gazów technicznych i ciekłych - AIR PRODUCTS Sp. z o. o.
(08.07.2021 – 30.06.2022)
14. ICHB/24B/2021 - sukcesywna dostawa gazów technicznych (ciekły hel) - EURO-HEL Sp. z o. o. (08.07.2021
– 30.06.2022)
15. ICHB/24C/2021- sukcesywna dostawa gazów technicznych (ciekły azot) - AMAGATO Sp. z o. o.
(08.07.2021 – 30.06.2022)
16. TP2 525/1/2021 – sukcesywna dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych
do magazynu (materiały laboratoryjne) – BIONOVO Anata Ludwig – (13.0.7.2021 – 13.07.2022)
17. TP2 525/3/2021 – sukcesywna dostawa probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych
do magazynu (probówki) (SARSTEDT Sp. z o. o. 21.07.2021 - 21.07.2022)
18. ICHB/29/2021 dostawa odczynników do biologii molekularnej i mikromacierzy produkowanych przez firmę
Agilent Technologies Inc – Perlan Technologies Polska Sp. z o. o. (11.08.2021 – 11.08.2022)
19. WR 161/21 – sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej, mikrobiologii i biochemii
produkowanych przez firmę Bioshop ® Canada Inc. – EPRO Ewa Magdalena Lach (16.08.2021 –
16.08.2022)
20. WR 159/21 - dostawa specjalistycznych odczynników do biologii molekularnej i biotechnologii chemicznych
produkowanych przez firmy: Life Technologies Sp. z o. o., (marki: Life Technologies, Applied Biosystems®,
Gibco®, Invitrogen™, Ion Torrent™ - Life Technologies Polska Sp. z o. o. (25.08.2021 – 25.08.2022)
21. ICHB/34/2021 – sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników do proteomiki, genomiki i biologii
kom. - BIO-RAD Polska Sp. z o. o. (10.09.2021 - 10.09.2022)
22. ICHB/32/2021 - roczna, dostawa specjalistycznych odczynników do biologii molekularnej i epigenetyki
produkowanych przez Zymo Research, - TK Biotech Sp. z o. o. (12.09.2021 – 12.09.2022)
23. ICHB/36/2021 - dostawa preparatów promieniotwórczych - HARTMANN ANALYTIC GmbH (29.09.2021
- 29.09.2022)
24. ICHB/39/2021 - sekwencjonowanie DNA i elektroforeza kapilarna fragmentów DNA lub innych preparatów
DNA i RNA znakowanych fluorescencyjnie oraz usługi oczyszczania produktu PCR – UAM w Poznaniu
(27.10.2021 - 27.10.2022)
25. 638/PCSS/2021 (NP) – świadczenie usług przewozowych – kurierskich - UPS Polska Sp. z o. o.
(01.11.2021- 31.10.2022)
26. ICHB/42/2021 – dostawa specjalistycznych odczynników do biologii molekularnej i hodowli komórkowych
– CytoGen Polska Sp. z o. o. (02.11.2021- 02.11.2022)

27. WR 164/2021 dostawa specjalistycznych odczynników do biologii molekularnej i przeciwciał produkowanych
przez firmy New England BioLabs® Inc. oraz Cell Signaling Technology® oraz firmy Norgen Biotek –
LAB-JOT Ltd. Sp. z o. o. Sp. k. (25.11.2021 - 25.11.2022)

