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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Ze względu na przeprowadzone zapytanie ofertowe nr 66/2022/M/RNA z dnia 24.03.2022r.                                                                                        
dla firmy CELON PHARMA S.A. dotyczące realizacji projektu nr 2021/ABM/05/00005 pod nazwą „Rozwój 
Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA (TransformRNA – mRNA 
Therapeutics generation platform)” współfinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, przedmiotowe 
zadanie powierza się: 
 

LP PRODUKT DOSTAWCA 

1. 

Zestaw: 
1. Oligopeptyd o długości do 10 L-aminokwasów wg. sekwencji wskazanej przez zamawiającego, w 
ilości 10 mg oraz dostarczenie uzyskanego materiału jako liofilizat soli trifluorooctanowej – 
czystość powyżej 95% 
2. Oligopeptyd o długości od 11 do 15 L-aminokwasów wg. sekwencji wskazanej przez 
zamawiającego, w ilości 10 mg oraz dostarczenie uzyskanego materiału jako liofilizat soli 
trifluorooctanowej – czystość powyżej 95% 
3. Oligopeptyd o długości od 16 do 20 L-aminokwasów wg. sekwencji wskazanej przez 
zamawiającego, w ilości 10 mg oraz dostarczenie uzyskanego materiału jako liofilizat soli 
trifluorooctanowej – czystość powyżej 95% 
4. Oligopeptyd o długości od 21 do 25 L-aminokwasów wg. sekwencji wskazanej przez 
zamawiającego, w ilości 10 mg oraz dostarczenie uzyskanego materiału jako liofilizat soli 
trifluorooctanowej – czystość powyżej 95% 

Lipopharm.pl 

 
UZASADNIENIE 

 
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku  

z umieszczeniem zapytania na stronie internetowej: http://celonpharma.com/category/zapof/ oraz 
wysłaniem zapytania do 4 oferentów; do zamawiającego wpłynęła 2 oferty. Zamawiający nie wybrał żadnej 
oferty ze względu na wewnętrzne wycofanie zapotrzebowania na przedmiot postępowania. 

 
Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu i jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych 
postępowaniach. 
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