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. Prace badawczorozwojovtle i wdroże-
niowe, usługi badawcze, ekspertyzy
i produkcja na potzeby bezpieczeństwa
chemicznego, bezpiecaeństwa i obro
nnoŚci knju oraz pzemysłu w zakresie:
ŚrodkÓwochrony roŚ|in, produKÓ^t biG
bójczych, preparatóW weterynaryjnych,
matenałówwybuchowych i lekkiej syntezy
organicznej. Opracowywanie ocen
i raportÓ/v dla śr. ocłrony roslin i subst.
czynnych.

PL-J-753t8t2018
. WytwaŻanie analitycznych wzorcÓw

substancji organicznych w postaci

czystej i w roztworach.

DOBM PRAKTYKA
LABORATORYJNA
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. Badania toksykologiczne

. Badania ekotoksykologiczne

. Badania Właściwości fizykochemicznych,
badanla pozostałości, badania zacho-
wania slę badanej substancji W Wodzie,
glebie i powiefzu, bioakumulacja, bada-
nia skuteczności działania produktóW

biobójczych.

AKREDYTACJA PCA

AB 374
w obszarach badań:
. Materiałów wybuchowych, pirotechni-

cznych i środkÓw stŻałowych.

o Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowadzania do obrotu substancji
i preparatÓW chemicznych oraz ochrony
pŻed elektrycznością statyczną'
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|NSTYTUT PRZEMYSŁU oRGANlczN EGo
03-236 Warszawa
e-mail : ipo@ipo.waw. pl

ul. Annopol 6
wwwipo.waw.pl

tel. +48 228111231
fax +48 228110799
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INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przehaczającej progu Stosowania
ustawy z dnia}9 stycznia 2004 roku Prawo zamówien publicznych t. j. Dz. U.
Z2018 t. poz.1986 zp'Zm. ) określonego w ar't. 4 pkt. 8, numer Sprawy:
CRZP/PO lEAlIlz}Ig, nazwa zadania ,,Usługa w Zakresie orgarizacji
konferencji"

Instytut Przemysłu organicznego informuj ę, Że w prowadzonym
postępowaniu wybrano do rcalizacji zamówien ia nĄkotzystniej szą ofertę
złoŻoną,przez Firmę: ARCELOMITTAL POLAND S.A. Hotel
''JASKOŁKA'', 4 1 -3 08 Dąbrowa Gorsticza, A.J. Piłsudskiego 92

która zaproponowała najniŻsZą cenę.
Z ftrmątązostanie podpisana rrmowa. od decyzji zarnawiającego nie
przysługuj ą środki odwoławcze.
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Kierownik Działu Promocji i Informacji


