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Toruń, dnia 15 kwietnia 2021 roku 
 

Załącznik nr 2 
do zapytania o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ulica Jurija Gagarina 7/134B 
87-100 Toruń 
NIP 9562299641 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
Niniejsze zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia wynika z zamiaru zlecenia 
zamówienia w ramach projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 
1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości 
akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”). 
 
Celem głównym Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych (B+R) przez firmę 
SYNTHEX TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w celu komercjalizacji wyników badań w postaci autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość 
do europejskich standardów EFSA. W wyniku przeprowadzonych badań powstanie niedostępna na 
rynku (innowacja procesowa na skalę światową) autorska innowacyjna technologia syntezy 1-
metylocyklopropenu tj. metody otrzymywania hormonu roślinnego – 1 MCP, jest to technologia 
syntezy wykorzystująca mikroreaktory i reaktory przepływowe (flow synthesis) oraz znacząco 
ulepszony produkt (innowacja produktowa w skali światowej) w postaci 1-metylocyklopropenu (1-
MCP) charakteryzującego się wysoką czystością (powyżej 99%) oraz dostosowaną jakością do 
europejskich standardów EFSA (European Food Safety Authority). Nowy produkt 1-MCP w postaci 
związku chemicznego będzie charakteryzował się parametrami fizyko-chemicznymi przewyższającymi 
inne produkty dostępne na rynku. 
 
W związku z realizacją Projektu, Zamawiający zamierza zakupić materiały niezbędne do 
przeprowadzenia założonych prac badawczo-rozwojowych. W ramach niniejszego zapytania 
materiały niezbędne do realizacji Projektu, które będą wykorzystane w etapach od 1 do 5 prac 
badawczych oraz w trakcie wykonywania analizy i kontroli jakości prowadzonych badań, zostały 
podzielone na pięć odrębnych części, zgodnie ze specyfikacją poniżej.  
 

CZĘŚĆ I - ROZPUSZCZALNIKI I ODCZYNNIKI CHEMICZNE (zestaw) 

1. Aceton do HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej) 
(Numer CAS: 67-64-1) 60 litrów 

2. Toluen do HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej) 
(Numer CAS: 108-88-3) 60 litrów 

3. Etanol do HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej) 
(Numer CAS: 64-17-5) 20 litrów 

4. Metanol czda 
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(Numer CAS: 67-56-1) 40 litrów 

5. Etanol 99,9 % z dodatkiem eteru dietylowego i heksanu 
(Numer CAS: 64-17-5) 750 litrów 

6. Tetrahydrofuran czda 
(Numer CAS: 109-99-9) 10 litrów 

7. Chlorek Amonu 
(Numer CAS: 12125-02-9) 2 kilogramy 

8. Chlorek Wapnia 
(Numer CAS: 10043-52-4) 25 kilogramów 

9. Jodek Sodu 
(Numer CAS: 7681-82-5) 5 kilogramów 

10. 1-Chloro-2-Metylopropen 
(Numer CAS: 513-37-1) 50 mililitrów 

11. Cynk (pył/granulki) 
(Numer CAS: 7440-66-6) 1 kilogram 

12. Kwas siarkowy (VI) stężony  
(Numer CAS: 7664-93-9) 20 litrów 

13. Benzochinon 
(Numer CAS: 106-51-4)  100 gramów 

14. 2,6-Di-tert-butylo-4-metylofenol 
(Numer CAS: 128-37-0) 50 gramów 

15. Deuterowany chloroform (100 gramowe opakowania) 
(Numer CAS: 865-49-6) 5 sztuk (500g) 

16. Deuterowany dimetylosulfotlenek (100 gramowe opakowania) 
(Numer CAS: 2206-27-1) 2 sztuki (200g) 

17. 3-Chloro-2-metylopropen 
(Numer CAS: 563-47-3)  80 litrów 

18. Amidek Sodu (1 kilogramowe opakowania) 
(Numer CAS: 7782-92-5)  50 sztuk (50kg) 

19. Amidek litu, 95% (proszek) 
(Numer CAS: 7782-89-0) 200 gramów 

20. Alfa-cyklodekstryna 
(Numer CAS: 10016-20-3) 200 kilogramów 

21. Fenylolit (1.9M w eterze dibutylowym) 
(Numer CAS: 591-51-5) 200 mililitrów 

22. Diizopropyloamidek litu 
(2M w Tetrahydrofuranie/Heptanie/Etylobenzenie) 
(Numer CAS: 4111-54-0)  400 mililitrów 

23. Bis (trimetylosililo) amid litowy (1M w Toluenie) 
(Numer CAS: 4039-32-1) 200 mililitrów 

24. Bis (trimetylosililo) amid potasu (0.5M w Toluenie) 
(Numer CAS: 40949-94-8)  200 mililitrów 

25. Bis (trimetylosililo) amid sodu (0.6M w Toluenie) 
(Numer CAS: 1070-89-9)  200 mililitrów 

26. Tiomocznik 
(Numer CAS: 62-56-6) 250 gramów 

27. Etanotiol 
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(Numer CAS: 75-08-1) 100 mililitrów 

28. Etanoloamina 
(Numer CAS: 141-43-5) 100 mililitrów 

29. Cis-2-buten 
(Numer 590-18-1)  500 gramów 

 
CZĘŚĆ II - DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY (zestaw)  

30. Nasadka kątowa 29/32 (fajka) 4 sztuki 

31. Bubbler 2 sztuki 

32. Kolba trójszyjna o poj. 1 dm3 (centralny szlif 29/32, boczne 14/23) 1 sztuka 

33. Kolba trójszyjna o poj. 2 dm3 (centralny szlif 29/32, boczne 14/23) 1 sztuka 

34. Płuczka o poj. 200 ml 5 sztuk 

35. Chłodnica spiralna z podwójnym płaszczem (450 mm - 29/32)  1 sztuka 

36. Mieszadełko elipsa (7,5 cm)  1 sztuka 

37. Lejek do materiałów sypkich (szlif 29/32) 1 sztuka 

38. Bagietka (długość 200 mm i średnica 8 mm) 3 sztuki 

39. Bagietka (długość 300 mm i średnica 8 mm) 2 sztuki 

40. Bagietka (długość 400 mm) 3 sztuki 

41. Zlewka o poj. 0,5 dm3 (tworzywo sztuczne) 2 sztuki 

42. Zlewka o poj. 1 dm3 (tworzywo sztuczne) 2 sztuki 

43. Zlewka o poj. 5 dm3 (tworzywo sztuczne) 1 sztuka 

44. Cylinder miarowy o poj. 250 ml (polipropylen)  1 sztuka 

45. Cylinder miarowy o poj. 500 ml (polipropylen) 1 sztuka 

46. Szlif laboratoryjny (14/23 z rurką) 2 sztuki 

47. Kolumna Hempla o długości 30-40 cm (29/32) 1 sztuka 

48. Kran trójdrożny (polipropylen) 2 sztuki 

 
CZĘŚĆ III – MATERIAŁY CHROMATOGRAFICZNE (zestaw) 

49. Worki Tedlar o poj. 0,5 litra (polipropylen) 
[jedno opakowanie zawiera 10 sztuk worków] 7 sztuk 

50. Strzykawka do cieczy (poj. 10 mikrolitrów) 3 sztuki 

51. Strzykawka gazoszczelna z wklejoną igłą z końcówką stożkową 
wraz z otworem bocznym do przekłuwania membran; długość igły 
w zakresie 48 - 52 [mm], średnica wewnętrzna igły 
w zakresie 0,168 - 0,17 [mm]; pojemność strzykawki 250 mikrolitrów 8 sztuk 

52. Strzykawka gazoszczelna z wklejoną igłą z końcówką stożkową 
wraz z otworem bocznym do przekłuwania membran; długość igły 
w zakresie 48 - 52 [mm]; średnica wewnętrzna igły 
w zakresie 0,168 - 0,17 [mm]; pojemność strzykawki 500 mikrolitrów 3 sztuki 

53. Tłoczki do strzykawek gazoszczelnych o pojemności 250 mikrolitrów 
 z wklejoną igłą wraz z otworem bocznym do przekuwania membran 8 sztuk 

54. Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej 
o średniej polarności wypełnienia typu 624 o wymiarach 
30 m x 0,25 mm i 1,4 µm grubości filmu 3 sztuki 

55. Kolumna kapilarna do chromatografii gazowej typu 
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PoraBOND Q, Rt-Q BOND, Rt-QPLOT, SupelQ PLOT 
o wymiarach 25 m x 0,25mm x 3 µm grubości filmu 3 sztuki 

 
CZĘŚĆ IV – MATERIAŁY ZUŻYWALNE (zestaw) 

56. Jednorazowe rękawice neoprenowe (rozmiar S) 
(po 100 sztuk rękawic w jednym opakowaniu) 10 sztuk 

57. Jednorazowe rękawice neoprenowe (rozmiar M) 
(po 100 sztuk rękawic w jednym opakowaniu) 40 sztuk 

58. Jednorazowe rękawice neoprenowe (rozmiar L) 
(po 100 sztuk rękawic w jednym opakowaniu) 20 sztuk 

59. Jednorazowe rękawice neoprenowe (rozmiar XL) 
        (po 100 sztuk rękawic w jednym opakowaniu) 10 sztuk 

60. Smar do szlifów - smar silikonowy do wysokiej próżni 
(opakowanie 125g) 2 sztuki 

61. Termometr - zakres od ok. -10oC do + 60 oC 1 sztuka 

62. Filtr mgły olejowej do pompy Edwards RV12 1 sztuka 

63. Węże tygonowe o rozmiarze: 1/4 in. x 1/2 in. x 1/8 in. 2 sztuki 

64. Fiolka z drobnym gwintem ND18, szkło przezroczyste, 
1. klasa hydrolityczna, 20 ml, 75.5 x 22.5 mm, okrągłe dno  400 sztuk 

65. Nakrętka z drobnym gwintem ND18 (magnetyczna) 
8 mm otwór środkowy 100 sztuk 

 
CZĘŚĆ V - GAZY TECHNICZNE (zestaw) 

66. Azot Premier (200bar - butla 50L) 2 butle 

67. Argon Premier (200bar - butla 50L) 2 butle 

68. Hel BIP Plus (200bar - butla 50L) 1 butla 

69. Wodór BIP (200bar - butla 50L) 1 butla 

 
 
Planowane zamówienie przewiduje sukcesywne dostawy materiałów w ramach danego zestawu, 
przez okres trwania umowy, tj. na czas realizacji etapów od 1 do 5 prac badawczych oraz w trakcie 
wykonywania analizy i kontroli jakości prowadzonych badań w ramach Projektu.  
 
Zamawiający informuje, że będzie dopuszczał realizację wskazanych wyżej części zamówienia (część I, 
II, III, IV i V - zgodnie z opisaną specyfikacją) - przez różnych Wykonawców. Oznacza to, że możliwe 
będzie składanie ofert częściowych, tj. obejmujących jedną lub kilka z w/w części. Należy jednak 
podkreślić, że w ramach oferty na każdą część zamówienia, Wykonawca bezwzględnie będzie musiał 
zadeklarować dostarczenie wszystkich elementów składowych zestawu stanowiącego daną część 
zamówienia, na warunkach określonych w umowie, z zastrzeżeniem iż Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do zakupu wszystkich elementów składowych takiego zestawu, Wykonawcy bowiem 
zobowiązani będą dostarczać materiały wchodzące w skład zamówienia sukcesywnie, w okresie 
obowiązywania umowy (do zakończenia etapu nr 5 prac B+R oraz w trakcie wykonywania analizy i 
kontroli jakości prowadzonych badań), zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego 
zapotrzebowaniami, do łącznej ilości danego asortymentu jaka została określona w niniejszym opisie 
przedmiotu zamówienia, w ramach danej części zamówienia.  
 


