
 

 

  
 

 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Dotyczy:  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12 09 2017 A 
 
 

     Zakup w ramach projektu pn. „Opracowanie platformy badań in vitro dla biopodobnych 
przeciwciał o działaniu terapeutycznym”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, 
Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty 
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

 
    W związku z zakończeniem wyboru dostawcy odczynników biologicznych informujemy, że 
zamówienie zostanie udzielone niżej wymienionymi dostawcami, którzy przedstawili 
najkorzystniejsze oferty: 
 
 

L.p. Przedmiot Ilość Wybór 

1. 

Antybiotyk do selekcji, 20 ml 
• sterylny, do selekcji komórek ssaczych, 
owadzich, bakteryjnych i roślinnych 
• antybiotyk glikopeptydowy wytwarzany 
przez Streptomyces verticillus (chelat 
miedzi) 
• stężenie 100 mg/mL  

1 
Life Technologies Polska Sp.z.o.o. (Thermo 

Fisher Scientific) 

2. 

Odczynnik do transfekcji, 1,5 ml 
• transfekcja oparta na lipidach, 
• typ komórek: trudne do transfekcji, 
komórki macierzyste 
• typ próbek: plazmidowe DNA, RNAi 
plazmidy (shRNA, miR), syntetyczne siRNA 

1 
Life Technologies Polska Sp.z.o.o. (Thermo 

Fisher Scientific) 



 

3. 

Plazmid ekspresyjny pCDNA 3.1 pcDNA 
3.1/Zeo (+), minimalna ilość 5 µg: 
• sekwencja ludzkiego FcgRIIIa, sekwencja 
zoptymalizowana w kierunku translacji w 
komórkach ssaczych (kodony)  
• wprowadzenie kodonu odpowiadającego 
aminokwasowi walina w miejscu: V158   
• sekwencja Kozak (CCACC) powyżej 
kodonu ATG  
• klonowanie przez: NheI i NotI (brak 
miejsc restrykcyjnych w sekwencji genu)   
• brak miejsca restrykcyjnego dla enzymu 
BglII w sekwencji genu FcgRIIIa   
• dodatkowy kodon STOP (TAA) za TGA 

1 
Life Technologies Polska Sp.z.o.o. (Thermo 

Fisher Scientific) 

4. 

Plazmid ekspresyjny pCDNA 3.1 pcDNA 
3.1/Zeo (+), minimalna ilość 5 µg:  
• sekwencja ludzkiego FcgRIIIa, sekwencja 
zoptymalizowana w kierunku translacji w 
komórkach ssaczych (kodony)  
• wprowadzenie kodonu odpowiadającego 
aminokwasowi fenyloalanina w miejscu: 
F158  
• sekwencja Kozak (CCACC) powyżej 
kodonu ATG  
• klonowanie przez: NheI i NotI (brak 
miejsc restrykcyjnych w sekwencji genu)   
• brak miejsca restrykcyjnego dla enzymu 
BglII w sekwencji genu FcgRIIIa   
• dodatkowy kodon STOP (TAA) za TGA 

1 
Life Technologies Polska Sp.z.o.o. (Thermo 

Fisher Scientific) 

5. 

Plazmid ekspresyjny pCDNA 3.1 pcDNA 
3.1/Zeo (+), minimalna ilość 5 µg  
• sekwencja ludzkiego TNFɑ, sekwencja 
zoptymalizowana w kierunku translacji w 
komórkach ssaczych (kodony)  
• wprowadzenie mutacji punktowych 
(zamiana aminokwasów) w miejscach 
sekwencji genu: R77T/S78T   
• sekwencja Kozak (CCACC) powyżej 
kodonu AT  
• klonowanie przez: NheI i NotI (brak 
miejsc restrykcyjnych w sekwencji genu)   
• brak miejsca restrykcyjnego dla enzymu 
BglII w sekwencji genu TNFɑ   
• dodatkowy kodon STOP (TAA) za TGA 

1 
Life Technologies Polska Sp.z.o.o. (Thermo 

Fisher Scientific) 

6. 
Linia komórkowa NK-92, 1 sztuka 
• odpowiednia do transfekcji i ekspresji 
białka docelowego 

1 Brak ofert spełniających kryteria zapytania 

7. 
Linia komórkowa HEK-293T, 1 sztuka 
• odpowiednia do transfekcji i ekspresji 
białka docelowego 

1 Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 

 
 

Kraków, dnia 28.09.2017r. 


