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LUMIC Dr Maria Simon-Neuser
Kaubomstrasse 2I
443 88 Dortmund, GERMANY
Fax: +49 231 474 867 20

Dotvc4v udzielenia ząmówienia publiczneqo w tr}lbie ,,przetargu nieograniczonego', na
,,Milcroskop kntodoluminescenc]ljn}l z qorąca lutodą sprzeżony z systemem spehroskopowvm
wraz z akcesoriami".
Concerns unl imited tender ing on , ,Cathodoluminescence Microscope with hot cąthode
inteerąted with h igh ef f ic iency spectroscooic system ąnd ąddi t ionąl  equipment, , .

Instytut Paleobiologii PAN uprzejmie informuje' ze najkorzystniejszą ofertę

spełniającą specyfikację istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, złoŻyła

firma: I The Institute of Paleobiologt PAS kindly informs, that the best offer that fulfilled our
demands defined in the speciJication of essentiąl terms of the contract, is submitted by: /

LUMIC Dr Maria Simon-Neuser
Kaubomstrasse 21; 44388 Dońmund' GERMANY

w cenie / Price /: 112.250,00 EUR netto (100,00 pkt. / points /)

Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, POIG.02.02.00-00-0f5109, pt.: Krajowe Laboratorium

Multidyscypliname Nanomateriałów Funkcjonalnych (NanoFun). l object of the contrąct is
part-financed by the European Union within the European Regional Development Fund from
operating Program Innovative Economy, PoIG.02.02.00.00-025/09 ,,Krajowe Laborątorium

Mul t idy s cyp l inarn e N anom ąt er i ał ów F unlrcj onalny c h (Nan o F un),, . /

Zgodnie z Art,94 ust. 2 pkt.la Ustawy PZP, Zamawiający moię podpisać umowę w

terminie od 22 kwietnia 20l| r. /According to Art. 94/2/|a Act of PZP, the awarding entiĘ may
sign the contract not earlier than April 22"d,f}ll/.
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