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Wrocław, 21.09.2021 r. 

(miejscowość, data) 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/Zad. 6/Techmatstrateg/2021 

 

dotyczące ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU WYKONAWCA PROJEKTU 
(rodzaj usługi/towaru) 

 

dla Projektu pt. „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”  

(akronim „GlassPoPep”), realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych 

i Prac Rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG 

umowa nr TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019 

ZAMAWIAJĄCY:  

Nazwa : Politechnika Wrocławska 

Adres : ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 

NIP: 896-000-58-51 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z uwzględnieniem specyfikacji: 

1. Badanie genotoksyczności wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej 

2. Przygotowanie próbek materiałów do testów 

3. Wykonanie badania genotoksyczności mikropłytkowym testem Amesa bez i z frakcją S9 na dwóch 

szczepach bakterii 

4. Przygotowanie dokumentacji badawczej 

5. Forma zatrudnienia: umowa o dzieło na okres od 01.011.2021-31.12.2021 

6. Data rozpoczęcia pracy: 01.11.2021 

 

KRYTERIA OCENY OFERTY: 

A. cena usługi w wymiarze miesięcznym (brutto) – 100% 
 

 

 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY JEST CENA 
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WYMOGI FORMALNE:  

1. Osoba składająca ofertę powinna posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera 

Ochrony Środowiska. 

2. Osoba składająca ofertę powinna posiadać doświadczenie w wykonywaniu badań mikropłytkowym 

testem Amesa 

3. Osoba składająca ofertę powinna posiadać co najmniej 5 publikacji z zakresu inżynierii środowiska 

lub dziedziny pokrewnej, w tym co najmniej 2 publikacje punktowane przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego i co najmniej 1 publikację w czasopiśmie z tzw. Listy Filadelfijskiej 

 

Oferta powinna zawierać  

1) Pełną nazwę oferenta oraz adres lub siedzibę. 

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-

mail, stopień naukowy). 

3) Wycenę zamówienia:  

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:  

cenę brutto ...................................zł 

(słownie)................................................................................................................................ 

4) Opis doświadczenia zawodowego w zakresie pkt. 2 wymogów formalnych 

5) Listę publikacji spełniających wymogi pkt. 3 wymogów formalnych 

 

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. 

Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres mailowy: 

malgorzata.gazinska@pwr.edu.pl lub złożony w sekretariacie Wydziału Chemicznego PWr, 

pok. 131, Budynku C-6, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław. 

 

Ofertę wraz z CV prosimy złożyć/wysłać do 14 dni od dnia publikacji oferty na stronach 

www.glasspopep.eu i http://ofertypracy.pwr.edu.pl (tj. do dnia 04.10.2021 do godziny 16.00) 

mailowo lub złożyć osobiście w pok. 131, Budynku C-6, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław. 

 

Osoba do kontaktu w imieniu Zamawiającego: Małgorzata Gazińska, tel. 506467297,  

e-mail: malgorzata.gazinska@pwr.edu.pl 

 

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG” 
 

http://www.glasspopep.eu/
mailto:malgorzata.gazinska@pwr.edu.pl

