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. Prace badawczorozwojowe i Wdroże-
niowe, usługi badawcze, ekspeńyzy
i produkcja na potŻeby bezpieczeństwa
chemicznego, bezpieczeństlva i obro-
nnŃci kĘu oraz pnemysłu w zakresie:
ŚrodkÓwochrony roślin, produktÓw bio-
bójczych, preparatóW Weterynaryjnych,
matenałóWWybUchowych i |ekkiej syntezy
organicznej. Opracowywanie ocen
i rapońów dla śr. ochrony roŚ|in i subst.
czynnych.

PL-J-7531812018
o Wytwarzanie analitycznych wzorców

substancji organicznych w postaci

czystej i w roztworach.

DOBRA PMKTYKA
LABORATORYJNA

|óEr"=**"
. Badania toksykologiczne

. Badania ekotoksykologiczne

o Badania Właściwości fizykochemicznych,
badania pozostałości, badania zachG
wania się badanej substancji w wodzle,
glebie i powietzu, bioakumulacja, bada-

nia skuteczności działania produktÓw

biobójczych.

AKREDYTACJA PCA

AB 374
w obszarach badań:
. |VateriałÓw wybuchowych, pirotechni-

cznych i środków strzałowych'

o Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji
i preparatóW chemicznych oraz ochrony
pzed eiektrycznością statycŻną.
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Warszawa, 2018-11-30

ZMIANA TERMINU w POSTĘPOWANIU NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU OSOBOWEGO

Pkt. 1.

,,otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego I0.12.Ż018 r. o godz.11.00 w
budynkunr 11, pok. 133."

Pkt.2
,,Samochód będący przedmiotem przetatgu mozna oglądaó od dnia ukazania

zmiany ogłoszenia do dnia 07.IŻ.20I8 r. od 9.00 - do 15.00 (poniedziałek -

piąiók; w siedzibie Instytutu Przemysłu organicznego, w Warszawie przy uI.

Annopol 6, po uzgodnieniu telefonicznym z p. Jerzym Zarzyckim tel.: 603

300 566."

Pkt.5

,,Wadium nalęŻy wpłacić na konto Instytutu Przemysłu organicznego w

Warszawie, w terminie do dnia 07.I2.20I8 r. na konto bankowe baŃu

PEKAO S.A. nr 84124060741111000049891458 z dopiskiem "zakup samochodu

marki VW Passat'' w wysokości l0% ceny wywoławczej pojazdu tj. PLN:200,-

brutto (słownie : dwieście złoty ch)."

Pkt.7

oferta z dopiskiem ''Oferta przetargowa na zakup samochodu _ nie otwierać

przed 10 grudnia 2018 r, godz. 11.00'' naleŻy złoŻyc w zamkniętej kopercie.

Kopera musi być Zaadresowana wg poniższego wzoru:

INSTYTUT PRZEMYSŁU oRGANICZNEGo

ul. Annopol6

03 - 236 Warszawa

''OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO''

NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 10 GRUDNIA 2018 r. GODZ. 1 1.00.

'ffi,uła*r7



oferty naIeŻy składaó do dnia 10.12.2018 r. do godz. 9.00 w siedzibie Instytutu

Przemysłu organicznego w Warszawie, w Sekretariacie budynek nr 11, piętro

pierwsze, pok. nr 110. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego

terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby otganizatota przetatgu, a

nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
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