
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O
PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKUP APARATURY NAUKOWO-

BADAWCZEJ STANOWIĄCEJ DUŻĄ INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ NA ROK
2016

A. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Gdański, 1.

2. Siedziba i adres wnioskodawcy: ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pomorskie 

3. Adres e-mail, WWW rekug@ug.edu.pl, www.ug.gda.pl 

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy prof. dr hab. Bernard Lammek, Rektor

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy 5840203239

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców 000001330

1. Nazwa wnioskodawcy: Wydział Oceanografii i Geografii, 2.

2. Siedziba i adres wnioskodawcy: al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, pomorskie 

3. Adres e-mail, WWW dziekanatwoig@ug.edu.pl, www.oig.ug.gda.pl 

4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy dr hab. Waldemar Surosz, Dziekan

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy 5840203239

6. Informacja o wpisie do rejestru przedsiębiorców 000001330
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B. DANE OGÓLNE

Nazwa inwestycji: Doposażenie aparaturowe pływającego laboratorium badawczego
Instytutu Oceanografii UG - etap III

Inwestycja ralizowana w grupie nauk: nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu

Inwestycja jest: dużą infrastrukturą badawczą

Inwestycja dotyczy rozbudowy: zakupu aparatury naukowo-badawczej

Inwestycja jest realizowana w ramach: przedsięwzięcia krajowego/inwestycja wnioskodawcy

Data rozpoczęcia inwestycji: 2016-01-01

Data zakończenia inwestycji: 2016-12-30

Ponowiony Wniosek: NIE

Wnioskowana kwota dotacji celowej: (w tys.
zł)

1 390

Wartość kosztorysowa inwestycji: (w tys. zł) 1 390
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C. OPIS INWESTYCJI

Planowany zakres rzeczowy1.

Lp. Nazwa aparatury naukowo-badawczej Liczba Planowane nakłady (w tys.
zł)*

1. Magnetometr morski z oprogramowaniem oraz
specjalistyczną windą

1 625

2. Zintegrowany zestaw do poboru i analizy właściwości
osadów i warstw wody w tym wody interstycjalnej

1 765

Opis zakresu rzeczowego planowanej do realizacji inwestycji stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą z2.
uzasadnieniem wysokości planowanych nakładów wykazanych we wniosku:
(załączona przykładowa oferta lub inne)

w przypadku zakupu aparatury naukowo-badawczej kosztorys, zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy;a.
w przypadku wytworzenia aparatury naukowo-badawczej - kosztorys – planowany wykaz rzeczowo-kosztowyb.
zawierający harmonogram realizacji inwestycji;
w przypadku rozbudowy aparatury naukowo-badawczej informację o posiadaniu aparatury naukowo-badawczejc.
stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, której dotyczy rozbudowa wraz z dokumentem
potwierdzającym jej wartość, w tym wyciąg z ewidencji środków trwałych.

Specyfiką badań oceanograficznych jest konieczność równoczesnego prowadzenia różnorodnych interdyscyplinarnych
pomiarów: biologicznych, chemicznych, fizycznych i geologicznych (zbieranie danych dotyczących stanu środowiska i
procesów zachodzących w ekosystemach morskich) oraz pobór próbek materiału badawczego w warunkach in situ. Takim
pomiarom oraz analizie materiału bezpośrednio po jego zebraniu na statku będzie służyła wnioskowana aparatura. Tylko
pełne wyposażenie statku w różnorodny sprzęt pomiarowy pozwala optymalnie wykorzystać drogie ze swej istoty rejsy
badawcze. Dlatego jedynie dobrze wyposażone w aparaturę pływające laboratorium pomiarowe budowane dla Instytutu
Oceanografii w postaci specjalistycznego statku naukowo-badawczego „OCEANOGRAF” do interdyscyplinarnych badań
Morza Bałtyckiego będzie gwarantowało optymalne wykorzystanie zainwestowanych już w jego budowę środków
finansowych. Budowa statku jest finansowana w ramach projektu realizowanego z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej
pt. „Specjalistyczny statek naukowo-badawczy „OCEANOGRAF” do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego”
zgodnie z decyzją z dnia 3 sierpnia 2011, umowa Nr 660/FNiTP/127/2011. Inwestycja ta została również umieszczona na
Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej w ramach projektu Narodowe Centrum Badań Bałtyckich (NCBB) wpisem z
dnia 23 lutego 2011 roku.
Celem powołania NCBB jest integracja polskich instytucji naukowo-dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych w celu
skoordynowanego prowadzenia na najwyższym poziomie interdyscyplinarnych badań naukowych na rzecz racjonalnego
zarządzania i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego. Laboratorium
pomiarowe budowane dla Instytutu Oceanografii w postaci specjalistycznego statku naukowo-badawczego
„OCEANOGRAF” do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego jest istotnym elementem dla spełniania misji
Centrum:
a) NCBB dąży do tworzenia silnych zespołów badawczych, które w oparciu o Centrum będą ubiegać się o fundusze na
projekty badawcze i badawczo-rozwojowe zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Nowobudowany statek będzie
elementem kluczowym przy realizacji przyrodniczych projektów morskich i istotnie zwiększy konkurencyjność Centrum w
tych staraniach;
b) nowocześnie wyposażony statek oceanograficzny będzie służył NCBB do prowadzenia badań na rzecz:
- rozwoju sektora gospodarki morskiej w celu zwiększenia jej innowacyjności i zrównoważonego rozwoju,
- wspomagania administracji różnego szczebla, odpowiedzialnej za zintegrowane zarządzanie obszarami morskimi.
Budowa statku jest aktualnie realizowana przez konsorcjum: Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. i CRIST S.A., a termin
zakończenia inwestycji przewidziano, zgodnie z podpisaną umową, na początku 2016 roku. Pierwotnie w roku 2011 we
wniosku do ministerstwa w ramach konkursu o środki finansowe z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na samą budowę
statku zaplanowano 30 mln złotych, jednak po przeprowadzeniu przetargu w roku 2012 i podpisaniu umowy na budowę
statku w roku 2013, koszty te w rzeczywistości ukształtowały się na poziomie o prawie 4 mln wyższym. Dlatego
zaplanowane wcześniej na poziomie 7 mln złotych wydatki na wyposażenie w aparaturę pomiarową statku „Oceanograf”
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pozwoliły przeznaczyć w roku 2013 na zakup aparatury tylko nieznacznie ponad 2 mln złotych. Ogłoszony przez
uniwersytet w maju 2013 roku przetarg objął potrzebną stoczni aparaturę pomiarową wbudowywaną w kadłub statku, taką
jak: zintegrowany system sondy wielowiązkowej, przetworniki echosond jednowiązkowych typu split beam, prądomierz
akustyczny (ADCP) oraz automatyczną statkową stację meteorologiczną. Na inne niezbędne wyposażenie badawcze statku
środków finansowych w ramach tego projektu już nie posiadamy. Dlatego też w roku 2013 złożyliśmy wniosek o
przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej na rok 2014 pt. "Doposażenie aparaturowe
pływającego laboratorium badawczego Instytutu Oceanografii UG" na sumę 4 680 000 zł. Decyzją Nr 6402/IA/127/2014 z
dnia 3 lipca 2014 otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 2 080 000 zł na realizację punktu pierwszego powyższego
wniosku pt. "Zintegrowany zestaw pomiarowy do zbioru próbek oraz analizy oddziaływań i procesów zachodzących na
granicy atmosfera-woda morska i w toni wodnej". W roku 2014 jako drugi etap realizacji doposażenia aparaturowego nowo
budowanego statku Oceanograf ponowiliśmy wniosek na pozostałe nezrealizowane trzy punkty, czyli: 1. Hydroakustyczny
zestaw pomiarowy do bezinwazyjnych badań struktury i typu osadu oraz ukształtowania dna morskiego; 2. Zintegrowany
zestaw do poboru rdzeni osadu oraz 3. Zestaw do poboru próbek materiału biologicznego i oceny stanu zasobów
biologicznych, na łączną kwotę 2 600 000 zł. Decyzją Nr 6442/IA/SP//2015 z dnia 11 marca 2015 otrzymaliśmy dotację
celową w wysokości 2 600 000 zł. W roku 2015 jako trzeci etap realizacji doposażenia aparaturowego nowo budowanego
statku Oceanograf przedstawiamy ostatni już wniosek na pozostałą niezbędną aparaturę pomiarowo-badawczą, taką jak
magnetometr z oprogramowaniem oraz zintegrowany zestaw do poboru i analizy właściwości osadów dennych i warstw
wody w tym wody interstycjalnej.

Kosztorys zawierający wykaz rzeczowo-kosztowy
Szczegółowa tabela wyposażenia badawczego do zakupu na nowo budowany statek „Oceanograf”

Nr
Aparatura

pomiarowo-
badawcza

Podstawowa charakterystyka
urządzenia Zastosowanie/przeznaczenie

Koszt
(tys.
zł)

1 Magnetometr morski z oprogramowaniem oraz specjalistyczną windą 625

 Magnetometr

Magnetometr morski, np. model
G-882 firmy Geometrics,
przeznaczony jest do wykrywania i
lokalizacji przedmiotów żelaznych
różnych rozmiarów dzięki ich polu
magnetycznemu.

System jest przystosowany do
profesjonalnych badań w płytkiej jak i
w głębokiej wodzie. Wykrywanie
obejmuje takie przedmioty jak:
kotwice, łańcuchy, kable, rurociągi,
wraki statków oraz samolotów,
niewybuchy wszystkich rozmiarów,
silniki oraz inne obiekty wielkości
powyżej 20 mm.

 

 Oprogramowanie

Oprogramowanie takie jak QINSy
Survey Office. Pakiet tego
oprogramowania umożliwia: zbiór
danych z urządzeń takich,  jak sonar,
echosondy jedno i wielowiązkowe i
magnetometr. Pozwala ono na
przetwarzanie tych informacji,
obróbkę danych batymetrycznych,
import/export danych
batymetrycznych, prezentacje
wyników 2 D i 3 D, tworzenie map,
w tym nawigacyjnych map
elektronicznych.
Z kolei oprogramowanie Coda
Geosurvey składające się z kilku
modułów to jedno z najbardziej
wydajnych narzędzi do
przetwarzania danych, ich
interpretowania oraz raportowania,
pozwalające integrować zadania
dotyczące analizy złożonych
zestawów danych.

Specjalistyczne oprogramowanie do
obsługi samego urządzenia jak i do
współpracy z innymi urządzeniami
pomiarowymi wykorzystywanymi na
statku.
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 Winda
Specjalistyczna winda odpowiednio
zaprojektowana do zamontowaniu
na statku Oceanograf.

Winda do bezpiecznego opuszczania
nurków i holowania urządzeń
pomiarowych.

 

2 Zintegrowany zestaw do poboru i analizy właściwości osadów dennych i warstw wody w tym
wody interstycjalnej 765

 Czerpacze, dragi,
sita i włoki

Czerpacze typu van Veen do
pobierania osadu - duży o
powierzchni zbioru 1250 cm2,
średni o powierzchni zbioru 1000
cm2 oraz mały 250 cm2, wykonane
ze stali nierdzewnej. Dragi denne z
ramą wykonaną ze stali nierdzewnej
wraz z workiem. Czerpacz dna typu
HAPS wraz z wibratorem ze stali
nierdzewnej oraz z wyciskaczem
osadów. Włok z deskami do włoka.
Zestaw sit bentosowych z rączkami
wykonanych ze stali nierdzewnej, o
standardowej wielkości oczek.

Urządzenia do pobierania próbek
osadu o różnej ilości i powierzchni
wraz z sitami do ich sortowania pod
względem wielkości cząstek.

 

 

Sieci planktonowe z
przepływomierzem i
zwalniakiem
automatycznym

Planktonowe sieci wertykalne typu
WP-2 o gęstości siatki 40, 50, 100 i
200 um wraz z osprzętem
umożliwiającym zamykanie sieci na
określonej głębokości i pomiarem
przepływu wody. Przepływomierze
przystosowane do pomiarów
wertykalnych - technologia "back
run stop". W zestawie zwalniak
hydroakustycznym (acoustic release
transponder) z wyposażeniem.

Sieci planktonowe są przystosowane
do pobierania próbek z zaciągów
pionowych. Wyposażenie dodatkowe
pozwala na ich użycie w różnych
zastosowaniach.

 

 Autoanalizator
przepływowy

Autoanalizator przepływowy do
analizy chemicznej wody morskiej.
Urządzenie jest w pełni
zautomatyzowane i analizę próbki
wody morskiej, z próbki o
niewielkiej objętości, może
wykonywać bezpośrednio na statku.

Urządzenie pozwala na ocenę jakości
wody poprzez oznaczenie
podstawowych wskaźników jej
jakości, takich jak: formy azotu i
fosforu, BZT5, czy chzt5 (również
inne, w zależności od wstępnej
kalibracji).

 

 Holograficzny
system obrazowania

Podwodnym systemem obrazowania
cząstek za pomocą holografii
cyfrowej. Urządzenie wykorzystując
holografię pozwala obejść
tradycyjne ograniczenia w
obrazowaniu cząstek. Numeryczne
przetwarzanie cyfrowo zapisanych
hologramów, dostarcza dokładnych
obrazów cząstek o wielkości
średnicy od 25 μm do 2.5 mm w
całej objętości próbki około 2 ml.
Urządzenie posiada moduł pamięci
zewnętrznej, umożliwiający
przechowanie 15 000 hologramów i
pracuje in situ.

Urządzenie jest szczególnie pomocne
w pomiarze i charakterystyce cząstek,
dużych zawiesin i kłaczków oraz
cząstek biologicznych.
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 Razem 1390

Do wniosku dołączone są w załącznikach oferty na część najważniejszych urządzeń pomiarowych. Realizacja dwóch
poprzednich etapów doposażenia aparaturowego pływającego laboratorium badawczego Instytutu Oceanografii UG
przebiegała bez najmniejszych problemów, a zaplanowane środki doskonale zgadzały się z rzeczywistami wydatkami. Jest
to gwarancja, że również zaplanowane wydatki w trzecim etapie będą dobrze spożytkowane.

Określenie programu badań naukowych lub prac rozwojowych, do realizacji którego niezbędna jest wnioskowana3.
inwestycja, jego znaczenie dla rozwoju nauki, innowacyjności i gospodarki w kraju, wpływ na rozwój współpracy
międzynarodowej oraz realizację celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa,
z uwzględnieniem Krajowego Programu Badań.

Morze Bałtyckie, jako morze o małej wymianie wód z Morzem Północnym, jest silnie zanieczyszczone i szczególnie
narażone na procesy degradacji związane z oddziaływaniem krajów nad nim leżących. Ze względu na to, że Polacy
stanowią prawie połowa ludności żyjącej w zlewni Bałtyku, Polska jest szczególnie odpowiedzialna za racjonalne
zarządzanie, zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska Morza Bałtyckiego. Polityka morska kraju oraz
międzynarodowe strategiczne dokumenty (w tym dyrektywa morska Unii Europejskiej oraz regionalna strategia bałtycka)
wymaga prowadzenia przyrodniczych interdyscyplinarnych badań morskich na wysokim poziomie i przygotowania
specjalistów do zarządzania środowiskiem Morza Bałtyckiego.
Wnioskowane doposażenie aparaturowe laboratorium pływającego (wyposażenie budowanego statku badawczego Instytutu
Oceanografii UG) będzie służyło prowadzeniu interdyscyplinarnych badań oceanograficznych ukierunkowanych na:
- zdobycie wiedzy o zasobach żywych i nieożywionych Morza Bałtyckiego,
- zrozumienie przebiegu procesów w ekosystemach morskich i wpływu na ich funkcjonowanie działalności człowieka
bezpośrednio na morzu i w jego zlewni,
- śledzenie i ocena wpływu globalnych zmian klimatycznych,
- opracowanie innowacyjnych technik badawczych do oceny stanu i prognozowania zmian w wybranych akwenach
bałtyckich.
W oparciu o wiedzę, zdobytą z wykorzystaniem wnioskowanej aparatury, zostaną opracowane naukowe podstawy
podejścia ekosystemowego bez zastosowania którego nie jest możliwe:
- racjonalne zarządzanie strefą brzegową, w tym zrównoważone wykorzystanie żywych i nieożywionych zasobów morza
oraz ochrona jego środowiska przyrodniczego,
- innowacyjny rozwój gospodarki morskiej zakładający ocenę wpływu prowadzonych inwestycji na środowisko morskie,
- wywiązanie się z podjętych przez RP międzynarodowych zobowiązań (np., Dyrektywa ramowa Parlamentu
Europejskiego w sprawie strategii morskiej, dyrektywy: Water Framework Directive, Habitats Directive, Directive on the
Conservation of Wild Birds itp.).
Wnioskowane wyposażenie będzie służyło realizacji zadań w ramach działalności statutowej, przez pracowników Instytutu
Oceanografii, Wydziału OiG oraz innych wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Wysoki potencjał naukowy Instytut
Oceanografii, jednego z dwóch instytutów Wydziału Oceanografii i Geografii (wydział posiada najwyższą ocenę
wyróżniającą na podstawie akredytacji instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej z roku 2012) oraz wieloletnie
doświadczenie w badaniach oceanograficznych, jest gwarancją, że uniwersytet jako długoletni armator jest bardzo dobrze
przygotowany do prowadzenia na wysokim poziomie badań naukowych z wykorzystaniem wnioskowanego wyposażenia
badawczego.
O osiągnięciach badawczych krajowych i międzynarodowych IO UG świadczą zestawione poniżej w tabelach w punkcie 5,
informacje o badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w okresie ostatnich 4 lat. Udział w takich
projektach międzynarodowych jak: Ocean of Tomorrow FP7-OCEAN-2010; 7 PR UE, COST; SAMBAH – Static Acoustic
Monitoring of the Baltic Harbour Porpoises; Environmental Risk Governance of the Baltic Sea (RISKGOV); Programme
on Marine Ecosystem Health and Conservation (MARES); Hypoxia mitigation for the Baltic Sea ecosystem restoration
(HYPER BONUS); ASSEMBLE Association of European Marine Ecological Laboratories; Lifelong Learning Programme
– ERASMUS; ERA-NET BONUS PLUS – Prejekt PROBALT; DAAD – Projekty Phylogeographic analysis of the
American mud crab i Diversity and distribution patterns of terrestrial diatom assemblages in a tropical mountain rain forest;
Projekt POLONIUM - Can marine invaders evolve from a generalist genotype? czy Szwedzka Fundacja Rozwoju Bałtyku,
Östersjöstiftelsen – Projekt Evolutionary adaptation to environmental disturbance in marine ecosystems: genetic
ecotoxicology in the Baltic Sea oraz w ważnych projektach krajowych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w
Polsce; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
działanie - Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Projekt KLIMAT;
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Projekt PROZA; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Projekt
SATBAŁTYK; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 czy Polsko-Norweska Współpraca Badawcza oraz
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liczne projekty realizowane w ramach NCN i NCBiR dobitnie świadczą o potencjale naukowym oraz zaangażowaniu
pracowników Instytutu Oceanografii UG w badania naukowe na arenie międzynarodowej i krajowej.
Przedstawiona powyżej tematyka badawcza w pełni wpisuje się w Krajowy Program Badań (KPB) w zakresie kierunków
badań i prac rozwojowych, szczególnie w punkt 5. środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - Badania naukowe w tym
obszarze mają na celu wsparcie działań z zakresu zarządzania środowiskiem oraz racjonalnego wykorzystania zasobów
naturalnych, obejmują problematykę strategicznych i bieżących zagadnień ochrony i kształtowania środowiska zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju, a także realizacji zobowiązań wynikających z międzynarodowych konwencji,
członkostwa w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych. Badania obejmujące ocenę stanu obecnego i
zagrożeń, użytkowania zasobów naturalnych i bioróżnorodności kraju, możliwości ich efektywniejszego wykorzystania dla
dobra gospodarki narodowej i społeczeństwa, przy zachowaniu środowiska w stanie pozwalającym na jego naturalne
odtwarzanie się i funkcjonowanie procesów przyrodniczych, stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji.
Ponieważ w selekcji kierunków badawczych i badawczo-rozwojowych pierwszeństwo jest nadawane między innymi:
• Programom badań multidyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, ukierunkowanych na cele o strategicznym znaczeniu dla
zrównoważonego rozwoju Polski,
• Programom stymulującym wzrost innowacyjności, przedsiębiorczości i konkurencyjności polskiej gospodarki,
• Działaniom wspierającym dziedziny nauki, w których Polska posiada silną pozycję międzynarodową,
• Programom zgodnym z priorytetami badawczymi Unii Europejskiej,
• Działaniom wzmacniającym edukacyjne efekty badań
warto podkreślić, że wszystkie te wymienione kierunki będą realizowane z wykorzystaniem statku Oceanograf przez
pracowników IO UG. Jednostka badawcza będzie szeroko przystosowana do interdyscyplinarnych badań naukowych
morza dzięki czemu udzieli mocnego wsparcia gospodarce morskiej poprzez zaplanowany i zatwierdzony już udział
Instytutu Oceanografii i statku Oceanograf w inteligentnych specjalizacjach Pomorza, w tym w specjalizacji "morskiej" pt.
ISP 1 – "Technologie off-shore i portowo-logistyczne" oraz w 20-tej, ostatnio powołanej, Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji (KIS), tzw. „morskiej” pn. ”Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek
pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy”.

Uzasadnienie celowości zakupu planowanego zakresu rzeczowego inwestycji dla realizacji badań naukowych lub prac4.
rozwojowych prowadzonych przez wnioskodawcę.

Nasz wniosek zatytułowany "Doposażenie aparaturowe pływającego laboratorium badawczego Instytutu Oceanografii UG
- etap III" jest kolejnym i już ostatnim etapem mającym zapewnić bardzo dobre wyposażenie w aparaturę pomiarową nowo
budowanego statku Oceanograf. Dzięki takiemu wyposażeniu, jednostka będzie szeroko przystosowana do
interdyscyplinarnych badań naukowych morza oraz do mocnego wsparcia gospodarki morskiej poprzez zaplanowany i
zatwierdzony już udział Instytutu Oceanografii i statku Oceanograf w inteligentnych specjalizacjach Pomorza, w tym w
specjalizacji "morskiej" pt. ISP 1 – "Technologie off-shore i portowo-logistyczne" oraz w 20-tej, ostatnio powołanej,
Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS), tzw. „morskiej” pn. ”Innowacyjne technologie morskie w zakresie
specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i
śródlądowy”.

Osiągnięcia naukowe wnioskodawcy w zakresie przedstawionego programu badań, wykazane z 4 lat poprzedzających rok5.
złożenia wniosku.
(publikacje, patenty lub inne)

O istotnych osiągnięciach naukowych Instytutu Oceanografi, w ostatnich czterech latach, świadczą poniższe zestawienia:
1. Informacja o wysokości środków finansowych uzyskanych przez Instytut Oceanografii UG na realizację badań
naukowych w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku

1 Funduszu Nauki i Technologii Polskiej Nr
60/FNiTP/127/2011 

Specjalistyczny statek naukowo-
badawczy „OCEANOGRAF” do
interdyscyplinarnych badań Morza
Bałtyckiego

36 000 000 2011

2 Ocean of Tomorrow, FP7-OCEAN-2010,
Project number 265847

Collaborative project: “ECO2 - Sub-
seabed CO2 Storage: Impact on Marine
Ecosystems (ECO2)”. Coordinator IFM-
GEOMAR University of Kiel.

1 351 500 2011
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3 Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko POIS.05.01.00-00-391/12

Ochrona siedlisk ssaków i ptaków
morskich 1 355 767 2012

4
MNiSW i Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Republiki Francji,
POLONIUM/127-01-E-335-S-2012

Can marine invaders evolve from a
generalist genotype? Mya arenaria, the
(likely) oldest European marine mollusk
invader as a case study

29 132 2012

5 Szwedzka Fundacja Rozwoju Bałtyku,
Östersjöstiftelsen/3006203

Evolutionary adaptation to
environmental disturbance in marine
ecosystems: genetic ecotoxicology in
the Baltic Sea

100 000 2011

6
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku/
WFOŚ/D/210/364/2012

Budowa stanowiska laboratoryjnego do
badań dotyczących możliwości
wykorzystania mikroalg, odpadowego
dwutlenku węgla oraz ścieków do
produkcji biopaliw

59 950 2012

7 MNISW, SPB / W109/7.PR/2011 Składowanie CO2 pod dnem morza:
wpływ na ekosystem morski (ECO2) 266 616 2011

8 Narodowe Centrum
Nauki/2011/01/B/ST10/07697

Rtęć w środowisku morskim na tle
anomalii pogodowych 730 050 2011

9 Narodowe Centrum
Nauki/UMO-2011/03/B/ST10/04275

Zastosowanie dźwięków podwodnych
do pasywnego monitoringu procesów
cielenia się czoła Lodowca Hansa, Fiord
Hornsund, Spitsbergen

652 910 2012

10 Narodowe Centrum Nauki/
UMO-2011/01/N/ST10/06885

Wpływ 17α-etynylestradiolu (EE2) na
przeżywalność, zachowanie rozrodcze i
różnicowanie płci gatunku Gammarus
tigrus (Sexton, 1939)

55 900 2011

11 Narodowe Centrum
Nauki/2011/01/D/ST10/07668

Opracowanie modelu prognostycznego
zmian morfo-dynamicznych w strefie
brzegowej morza

547 160 2011

12 NCN/ N N305 106840,
1068/B/P01/2011/40

Endokrynne pochodne fenolu w strefie
brzegowej Zatoki Gdańskiej 251 100 2011

13 NCN/ N N306 773940,
7739/B/P01/2011/40

Badania wpływu fotosyntezy
mikrofitobentosu na akustyczne
właściwości osadów bałtyckich

237 000 2011

14 NCN/ N N304 017440

Wpływ zanieczyszczeń związkami typu
EDs (ang. Endocrine Disruptors) na
fizjologię rozrodu bezkręgowców
morskich Zatoki Gdańskiej

40 000 2011

15 NCN/ N N304 295240,
2952/B/P01/2011/40

Wpływ wybranych czynników
środowiskowych na zjawisko allelopatii
u bałtyckich sinic i glonów

86 200 2011
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16 NCN/ N N305 060440,
0604/B/P01/2011/40

Proces kumulacji trwałych
zanieczyszczeń organicznych w osadach
dennych strefy przybrzeżnej Morza
Bałtyckiego i wpływ depozycji
atmosferycznej na ten proces

197 780 2011

17 NCN/ N N304 066540,
0665/B/P01/2011/40

Osady Basenu Gdańskiego jako miejsce
szacowania regeneracji soli odżywczych
w zróżnicowanych warunkach
środowiskowych

164 020 2011

18 NCN/ N N304 301640,
3016/B/PO1/2011/40

Krabik amerykański Rhithropanopeus
harrisii Gould, 1841 – nierodzimy
gatunek w Zatoce Gdańskiej –
pochodzenie, charakterystyka populacji
i ekofizjologia

49 990 2011

19 NCN/ N N304 785340,
7853/B/P01/2011/40

Evolution of the generalist genotype in a
changing environment – the soft shell
clam Mya arenaria a case study

266 990 2011

20
ASSEMBLE Association of European
Marine Ecological Laboratories, Assemble
Grant Agreement

Adaptive capacity of dominant bivalve
species from the Chilean coast to
climatic changes with special emphasis
on Mytilus chilensis

49 173 2012

21 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o. o

Dofinansowanie budowy prototypu
wynalazku fotobioreaktor z systemem
solar-tracker

6 150 2012

22 2012/05/B/NZ8/01222
Oligopeptydy produkowane przez
cyjanobakterie - od ekologii do
biotechnologii

892 900 2013

23 2012/05/N/HS4/00960

Szacowanie wartości ekonomicznej
procesów równoważenia skutków
eutrofizacji - regulacyjnych usług
ekosystemowych Zatoki Gdańskiej, w
kontekście promowania
zrównoważonego rozwoju.

59 600 2013

24 2012/07/B/ST10/04080

Określenie jakie czynniki techno lub
geogenne są przyczyną anomalii
magnetycznych i geochemicznych
utworów ujściowych rzeki Wisły do
Morza Bałtyckiego

279 050 2013

25 07.0335/2013/659519/SUB/C2
Testing new concepts for integrated
environmental monitoring of the Baltic
Sea (BALSAM)

9 078 € 2013

26 2012/07/B/ST10/04281 Nanoodpady w środowisku morskim
219 798
145 048
dla UG

2013

27 2013/09/N/ST10/01929
Znaczenie oddziaływań
allelopatycznych w powstawaniu
masowych zakwitów sinic

49 665 2014
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28 Consortium agreement BONUS 185 Nutrient COcktail in COAstal zones of
the Baltic Sea (COCOA)

4 000 000
€ 2014

29 NCN-Opus 6 2013/11/B/ST10/00322 
Eutrofizacja wód w rejonie szelfu jako
mechanizm osłabiający efektywność
pompy biologicznej

477 238 2014

30 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Pol-Nor/236877/102/2014

Impact of potential leakage from the
sub-seabed CO2 storage site on marine
environment at relevant hydrostatic
pressure (CO2MARINE)

2 351 619 2014

31 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Pol-Nor/196 128/88/2014

Climate Change Impact on Ecosystem
Health - Marine Sediment Indicators
(CLISED)

574 476 2014

2. Informacja o liczbie publikacji pracowników Instytutu Oceanografii UG z ostatnich czterech lat zamieszczonych
w czasopismach z Listy Filadelfijskiej Instytutu Informacji Naukowej. Czasopisma te są ujęte w Journal Citation
Reports (JCR) i podane w zestawieniu A MNiSW oraz posiadają wysoką punktację zaznaczoną w poszczególnych
kolumnach

Rok Liczba artykułów punktowanych ogółem ≥40 30-35 pkt 20-25 pkt 15 pkt

2011 44 10 1 13 10

2012 26 4 6 8 8

2013 43 2 9 18 14

2014 66 9 17 27 13

Liczba punktów według Ujednoliconego wykazu czasopism punktowanych MNiSW:
z dnia 20.12.2012 r. za rok 2012 i z dnia 17.12.2013 r. za rok 2013 - (15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45 pkt) oraz
z dnia 31.12.2014 r. za rok 2014 - (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 pkt)

Wykaz aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą zakupionej lub6.
wytworzonej przez wnioskodawcę, w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku zawierający:

Źródło
pozyskania
środków

Nazwa aparatury naukowo badawczej Rok
(wytworzenia/zakupu)

Wartość (w
zł)

MNiSW Doposażenie aparaturowe pływającego
laboratorium badawczego Instytutu Oceanografii
UG - etap I

2014 2 080 000

MNiSW Doposażenie aparaturowe pływającego
laboratorium badawczego Instytutu Oceanografii
UG - etap II

2015 2 600 000

Informacja o możliwości wykorzystania i udostępniania, planowanej do realizacji inwestycji przez inne jednostki naukowe7.
i inne podmioty oraz jej wpływ na rozwój współpracy w ramach wspólnie prowadzonych badań naukowych lub prac
rozwojowych.
(np. w załączeniu dokumenty potwierdzające współpracę, realizację wspólnych badań).

Wnioskowane doposażenie aparaturowe laboratorium pływającego jako wyposażenie statku badawczego Instytutu
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Oceanografii UG będzie wykorzystywane szeroko przez środowisko naukowe oceanograficzne w kraju oraz w ramach
współpracy międzynarodowej, szczególnie w basenie Morza Bałtyckiego. Wnioskowane doposażenie będzie między
innymi służyło polskim instytucjom naukowo-dydaktycznym oraz badawczo-rozwojowym zintegrowanym w Narodowym
Centrum Badań Bałtyckich w ramach realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych na poziomie krajowym i
międzynarodowym.
Wyposażenie nowo budowanego statku naukowo-badawczego we wnioskowaną aparaturę wykracza poza zasięg
jednostkowy czy środowiskowy i ma zdecydowanie zasięg ogólnokrajowy, gdyż wnioskowany sprzęt będzie służył
prowadzeniu badań na całej polskiej linii brzegowej we współpracy z innymi jednostkami naukowo-badawczymi.
Naturalnymi partnerami, z którymi Instytut Oceanografii UG już obecnie ma szeroką współpracę naukową, którzy będą
wykorzystywać nowo budowany statek i jego wyposażenie aparaturowe i badawcze w ramach rejsów, są takie instytucje
jak Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Instytut Morski w Gdańsku, Morski Instytut Rybacki w Gdyni czy Instytut Nauk
o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego. Niektóre z tych instytucji mają własne jednostki badawcze, ale o innych
parametrach i możliwościach rejsowych. Nowo budowany statek Oceanograf, przeznaczony głównie do badań Morza
Bałtyckiego, jako katamaran będzie miał małe zanurzenie, poniżej 2 m, co umożliwi mu prowadzenie badań płytkich
rejonów przybrzeżnych szczególnie narażonych na oddziaływanie gospodarcze człowieka oraz jako statek o dużych
możliwościach prowadzenia badań interdyscyplinarnych: badania biologiczne w tym możliwość robienia zaciągów
sieciami, badania chemiczne, fizyczne i geologiczne, zapewni w trakcie rejsu kompleksowe badania ekosystemów
morskich.
Jest to zatem inwestycja o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, gdyż badania prowadzone przy pomocy
nowej infrastruktury obejmą swym zasięgiem linię brzegową oraz wody całego Bałtyku w ramach realizacji licznych
projektów i programów międzynarodowych aktualnie prowadzonych i planowanych w najbliższej przyszłości przez
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z innymi morskimi instytucjami badawczymi krajowymi i
międzynarodowymi. Zakupione w latach 2013-2015 wyposażenie specjalistyczne w postaci aparatury naukowo-
pomiarowej sprawiło, że jednostka będzie szeroko przystosowana do interdyscyplinarnych badań naukowych morza oraz
do mocnego wsparcia gospodarki morskiej poprzez zaplanowany już udział Instytutu Oceanografii i statku Oceanograf we
współpracy z innymi instytucjami regionu w inteligentnych specjalizacjach Pomorza, w tym w specjalizacji "morskiej" pt.
ISP 1 – "Technologie off-shore i portowo-logistyczne" oraz w 20-tej, ostatnio powołanej, Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji (KIS), tzw. „morskiej” pn. ”Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek
pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy”.

Stopień wykorzystania inwestycji do realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.8.

Cel wykorzystania aparatury naukowo-badawczej: Wykorzystanie
w %

badania naukowe lub prace rozwojowe 100

inne zadania jednostki naukowej:
bd.

0

Informacja o nakładach i źródłach finansowania kosztów utrzymania wnioskowanej inwestycji, w tym kosztów bieżących i9.
serwisowych.

Uniwersytet Gdański; Wydział Oceanografii i Geografii oświadcza, że posiada zdolność finansową do pokrycia kosztów
utrzymania przedmiotu wnioskowanej inwestycji stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą, w tym kosztów bieżących i
serwisowych.
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D. PLANOWANE NAKŁADY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Lp. Wyszczególnienie
Planowane naklady (w tys. zł)

Ogółem w tym
w roku 2016

1. Wnioskowana kwota dotacji celowej ze środków ustalonych w budżecie
państwa na naukę

1 390 1 390

2. Środki własne 0 0

3. Kredyt lub pożyczka 0 0

4. Dotacja celowa z innych części budżetowych (podać z jakich):
nie dotyczy

0 0

5. Środki z innych źródeł niż dotacja celowa (podać, z których):
nie dotyczy

0 0

6. Suma (lp. 1-5) 1 390 1 390
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E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ I PODPISUJĄCEJ WNIOSEK

Tytuł, imię i nazwisko::

Dr hab. Waldemar Surosz

Telefon służbowy: E-mail służbowy:

58-5236617 dziekanatwoig@ug.edu.pl
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ZAŁĄCZNIKI

Inne dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy powinny być dołączone do wniosku.

Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo.pdf
Załącznik nr 2 - Oferta nr OF_268_2015 z dn. 2015-11-10.pdf
Załącznik nr 3 - Siatki planktonowe_FPF-35-10-2015.pdf
Załącznik nr 4 - FIA_pomiary_NO3_NO2_PO4_NO2_NH4_SiO2_S2-_H2S.pdf
Załącznik nr 5 - oferta na magnetometr dla UG.pdf
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z dnia / of 10.11.2015

Oferta dla

Oferta nr OF/268/2015

FOR:

Uni-Export Instruments Polska jako wyłączny przedstawiciel firmy SEQUOIA w Polsce ma przyjemność przedstawić
Państwu poniższą ofertę. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami

Uni-Export Instruments Polska jako wyłączny przedstawiciel firmy PMS w Polsce ma przyjemność przedstawić Państwu
poniższą ofertę. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami

Uni-Export Instruments Polska jako wyłączny przedstawiciel firmy ATI w Polsce ma przyjemność przedstawić Państwu
poniższą ofertę. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami

Uni-Export Instruments Polska jako wyłączny przedstawiciel firm ATI i PMS w Polsce ma przyjemność przedstawić
Państwu poniższą ofertę. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami

Uni-Export Instruments Polska jako wyłączny przedstawiciel firmy KANOMAX w Polsce ma przyjemność przedstawić
Państwu poniższą ofertę. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami

Uni -Export Instruments Poland as the sole representative of the company SEQUOIA SCIENTIFIC in Poland is pleased to
present you the following offer . Thank you for your interest in our products

Uni -Export Instruments Poland as the sole representative of the company PMS in Poland is pleased to present you the
following offer . Thank you for your interest in our products

Uni -Export Instruments Poland as the sole representative of the company ATI in Poland is pleased to present you the
following offer . Thank you for your interest in our products

Uni -Export Instruments Poland as the sole representative of the companies PMS and ATI in Poland is pleased to present
you the following offer . Thank you for your interest in our products

Uni -Export Instruments Polska jako przedstawiciel SEQUOIA SCIENTIFIC w Polsce ma przyjemność przedstawić
Państwu poniższą ofertę . Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami.

Unit net price
USD

No Name of service UnitQuantity
Total net price

USD
Code

LISST-Holo jest pierwszym dostępnym komercyjnie podwodnym systemem
obrazowania cząstek za pomocą holografii cyfrowej. System został
zaprojektowany przez dr. Alexa Nimmo Smitha z Marine Institute na University
of Plymouth. Urządzenie wykorzystując holografię cyfrową, pozwalającą
obejść tradycyjne ograniczenia w obrazowaniu cząstek, wytwarza in-situ
obrazy cząstek. Numeryczne przetwarzanie cyfrowo zapisanych hologramów,
dostarcza dokładnych obrazów cząstek o wielkości od 25µm do 2.5mm w
całej objętości próbki (~2ml). LISST-Holo jest szczególnie pomocny do
pomiaru dużych, zawiesin kłaczków i cząstek biologicznych.

1 szt 38 800,001 38 800,00LISST-HOLO

LISST-Holo podwodny analizator wielkości i
obrazowania cząstek za pomocą holografii cyfrowej.

TOTAL NETTO USD: 38 800,00

Dostawa:   4-6 tygodnie od daty otrzymania zamówienia
Płatność:   30 dni według kursu średniego walut NBP
Ważność:  30 dni
Wystawił:   Andrzej Derlicki

Total netto: 38 800,00 USD

Uni-Export Instruments Polska Tel./ Fax 22-771-86-01

05-220 Zielonka ul. Mickiewicza 48 e-mail: uniexport@uni-export.pl; www.uni-export.pl
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Sprzedawca

ECOTONE GOC, ILISZKO, MEISSNER SP. J.

 

81-871 Sopot

Słowackiego 12

NIP: 585-00-10-588 Nr tel.: 058/552-33-73

 

OFERTA  

nr FPF/35/10/2015

Data wystawienia: 2015-10-07 Data sprzedaży: 2015-10-07

ORYGINAŁ Strona: 1 / 1 

Bank: MBANK S.A Nr rachunku: 04-11401065-0000293752001001

Nabywca:

UNIWERSYTET GDAŃSKI  

UL.BAŻYŃSKIEGO 8   

80-309 GDAŃSK 

NIP: PL 584-020-32-39

Odbiorca:

UNIWERSYTET GDAŃSKI  

UL.BAŻYŃSKIEGO 8   

80-309 GDAŃSK 

NIP: PL 584-020-32-39

Razem do zapłaty:  56 196,24 PLN

Słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł 24 /100

Michał Malinga  

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Lp

.

Nazwa towaru/usługi Kod 

produktu

Ilość J.m. VAT Cena netto Wartość netto
Wartość brutto

1 WP2 Closing Net

1x 100um; 1x 200um

 438 515 HB 2 SZT 23 % 17 150,00 34 300,00
42 189,00

2 Plankton net, Ø500 mm x 2000 mm, mesh size 1x40um, 1x 

50µ, 

Inclusive sample cylinder with 3 windows and protection 

net. Manufactured from AISI 316 stainless steel and POM. 

O.D./I.D. Ø116/80 mm. 

Overall length 280 mm. Weight 2,4 kg.

 

 23020 KC 2 SZT 23 % 5 694,00 11 388,00

14 007,24

Forma płatności Termin

przelew 14 2015-10-21

Stawka Netto VAT Brutto

 Razem:  45 688,00 10 508,24 56 196,24

 W tym:  23 % 45 688,00 10 508,24 56 196,24
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HACH  LANGE SP. Z O.O. 

ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 
Tel +48 71 71 777 77 
Fax +48 71 71 777 78 
info-pl@hach.com 
www.pl.hach.com 

Zarząd Spółki: Prezes-Josef Hillinger, Wiceprezes- Olivier Paris 
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000007084       
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN  
NIP: 522-23-47-043   REGON: 013034138 
Bank: Deutsche Bank PBC SA o/Wrocław Nr konta: 45 1910 1048 2412 0309 7348 0001 

 

 

 

Hach Lange Sp. z o.o.  ul. Krakowska 119    50-428 Wrocław

Uniwersytet Gdański

Instytut Oceanografii

Pani   Dorota Burska

Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 46

81-378 Gdynia

E-mail: ocedb@univ.gda.pl

Tel.: 503/613943

Osoba kontaktowa:

Michal Miotk

Nasz znak:

MMiotk

Tel. kom.:

+48 668 434 205

Tel.:

48717177777

Fax:

+48 717 77 78

E-mail:

michal.miotk@hach.com

Data:

10. Listopad 2015

FIA_pomiary NO3+NO2 PO4 NO2 NH4 SiO2 S2-/H2S

Nr oferty 1170114 (Proszę podawać na każdej korespondencji)

W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego przesyłamy ofertę na interesujące Państwa produkty.
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Lp.

Nr zapyt.

Nr kat. / Nazwa Sztuk Cena jednostkowa Wartość

1.1 QC85S2XI4 1.00 pcs 136.330,00 PLN 136.330,00 PLN

 QC8500 Series 2,QC8500 Series 2, FIA (Wstrzykowa analiza

przepływowa) bez pęcherzyków

Ilość kanałów: 4 , możliwość rozbudowy do 5

Źródło światła: Halogenowa lampa Tungsten’a

Detekcja: Dwuwiązkowy fotometr zakres 340-880 nm

Możliwość podłączenia jednostki grzejnej: 25 – 160‘C

Zawór: 6 portowy

Typ Filtra: Interferencyjny

Dokładności i powtarzalność : 0.50%

Materiał wężyków: Teflon

Cela pomiarowa: 10 mm lub 20 mm zależna od mierzonego

parametru

Metoda obliczeniowa: powierzchnia oraz wysokość

Średnica wężyków: 0.8 mm / 0.5 mm

Objętość wstrzykiwanej próbki: 2 uL – 250 uL

Max ilość analiz: do 90 próbek / godzinę. Zależna od mierzonego

parametru.

 

1.2 A85226 1.00 pcs 32.870,00 PLN 32.870,00 PLN

 PUMP, 12 CH PVDF - 220V  

1.3 A85080 1.00 pcs 13.820,00 PLN 13.820,00 PLN

 CD Omnion 3.0 Software  

1.4 A58220 1.00 pcs 34.610,00 PLN 34.610,00 PLN

 Autosmapler do FIA, ASX260, 230V

Wysokość 25 i 61 cm z sondą próbki

Szerokość 33cm

Głębokość 51cm

Waga 8,4kg

Pojemność autosampolera: 2 statywy na 60 lub 90 próbek

Statyw na standardy 10 pozycji

Maksymalna pojemność: 180 próbek
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Lp.

Nr zapyt.

Nr kat. / Nazwa Sztuk Cena jednostkowa Wartość

1.5 MERPL.DX-250-7 1.00 pcs 4.000,00 PLN 4.000,00 PLN

 Komputer do analizatora laboratoryjnego:

procesor Intel ,

pamięć RAM 2GB,

Dysk min. 250GB

karta graficzna,

karta sieciowa,

łącze com,

nagrywarka DVD/RW,

system operacyjny XP lub Windows 7

Monitor LCD min 18"

 

Suma dla grupy: 221.630,00 PLN

Pomiar NO3+NO2 PO4 NO2 NH4 SiO2 S2-

Lp.

Nr zapyt.

Nr kat. / Nazwa Sztuk Cena jednostkowa Wartość

2.1 E31-107-04-1-A 1.00 pcs 6.810,00 PLN 6.810,00 PLN

 Nitrate + Nitrite

17,5-70 ug N/L lub 1.25-5.0 uM N/L

Metoda z sulfanilamid/NED Cd redukcja detekcja przy 520 nm

 

2.2 A85232 1.00 pcs 4.960,00 PLN 4.960,00 PLN

 Jednostka grzejna do FIA , 230V, 125W, 175/650 CM do QC8500  

2.3 E31-107-05-1-A 1.00 pcs 3.471,00 PLN 3.471,00 PLN

 NITRITE/BRACKISH WATER

17,5-70 ug N/L jako NO2- lub 1.25-5.0 uM N/L jako NO2-

Metoda z sulfanilamid/NED Cd redukcja detekcja przy 540 nm

 

2.4 A85232 1.00 pcs 4.960,00 PLN 4.960,00 PLN

 Jednostka grzejna do FIA do NH4 , 230V, 125W, 175/650 CM do

QC8500

 

2.5 E31-114-27-1-D 1.00 pcs 3.471,00 PLN 3.471,00 PLN

 MANIFOLD, SILICATE

10 – 1700 μg SiO2/L

0.166‐28.29 μM SiO2/L

Brackish /Seawaters

Molybdate reactive method; Stannous chloride

reductant. 820 nm. Requires a standard heater.

NPDES Equivalent (USGS I‐2700‐85)
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Lp.

Nr zapyt.

Nr kat. / Nazwa Sztuk Cena jednostkowa Wartość

2.6 E10-116-29-1-C 1.00 pcs 4.940,00 PLN 4.940,00 PLN

 SULFIDE MANIFOLD - 8000

25 – 100 mg S/L

Waters Methylene blue method; . 660 nm. 0.25 M NaOH

distillation required; Requires MicroDist block and

tubes and standard heater. Distillation required;

NPDES Equivalent; follows Standard Methods (4500‐SI)

NPDES Equivalent; follows Standard Methods (4500‐

S‐I)

 

Suma dla grupy: Pomiar NO3+NO2 PO4 NO2 NH4 SiO2 S2- 28.612,00 PLN

 

W sumie bez VAT: 250.242,00 PLN

23,00% VAT 57.555,66 PLN

W sumie z VAT: 307.797,66 PLN

Alternatywy

Pomiar NO3+NO2 PO4 NO2 NH4 SiO2 S2-

Lp.

Nr zapyt.

Nr kat. / Nazwa Sztuk Cena jednostkowa Wartość

2.1 LYU300L 1.00 pcs 6.810,00 PLN 6.810,00 PLN

 31‐107‐04‐1‐I Nitrate + Nitrite

5 – 500 mg N/L

0.357‐35.71 mM N/L

Brackish /Seawaters

Sulfanilamide/NED Cd reduction method; 540 nm.

Ultra high level, inline dialysis method

 

2.1 E31-107-04-1-E 1.00 pcs 6.380,00 PLN 6.380,00 PLN

 NITRATE/BRACKISH WATER

5-400 ug N/L lub 0,36 -28,57 uM N/L

Metoda z sulfanilamid/NED Cd redukcja detekcja przy 540 nm

 

Powyższe ceny są przedstawione w PLN.

W przypadku dużych różnic kursowych pomiędzy dniem wystawienia oferty, a dniem złożenia zamówienia

(zmiana powyżej 5%), ze względu na dużą niestabilność waluty PLN, zastrzegamy sobie prawo do zmiany

proponowanych cen.

Jeżeli w tabeli cenowej niniejszej oferty nie pojawia się informacja o kwocie podatku VAT należy go doliczyć wg
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stawki obowiązującej w momencie wystawienia faktury VAT.

Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia aparatu w celu przetestowania (Klient pokrywa jedynie koszt

zużytych odczynników).

Przy podpisaniu umowy serwisowej oferujemy urządzenie zastępcze (w przypadku awarii, dodatkowego

wzorcowania itp.).

Dwa razy w roku bezpłatnie przyjmujemy do utylizacji odpady opakowaniowe po reagentach Hach Lange.

Zgłoszenie chęci przekazania odpadów należy przesłać bezpośrednio do Zakładu Utylizacji Odpadów „Malex”,

na adres e-mail: biuro@malex.lodz.pl. Dodatkowych informacji na temat procedury przygotowania i przekazania

zużytych odczynników można uzyskać pod adresem: info@hach-lange.pl.

Koszty dostawy w zależności od wartości zamówienia:

Wartość zamówienia (PLN netto) Koszty dostawy (PLN netto)

< 700 58,00

700 - 4500 84,00

4500 - 10 000 144,00

10 000 < 35600 275,00

>=35600 1 % wartości zamówienia

Warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktury wysłane są osobno, listem poleconym.

Termin dostawy: testy kuwetowe max do 2 tygodni od daty zamówienia,

sprzęt 2-5 tygodni od daty zamówienia

Gwarancja: Fotometry, Kolorymetry, Termostat LT200,Pocket 24 miesiące

Termostat: LT20,HT200 24 miesiące Aparat do wytrząsania TOC X-5 24 miesiące

Cyfrowy miernik HQD bez elektrod 36 miesięcy

Serwis: Hach Lange Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem opiekującym się Państwa regionem.

Nasza oferta bazuje na Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS) Hach Lange. Warunki mogą Państwo znaleźć

na naszej stronie:” www.hach-lange.pl” . Prosimy o kontakt, jeżeli Państwo chcą otrzymać drukowaną kopie

tych warunków.

Informacja prawna:

Niniejsza oferta wraz z zawartymi w niej informacjami ma charakter poufny , stanowi własność Hach Lange

Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ul. Krakowskiej 119 i nie może być udostępniania osobom
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trzecim bez wyraźnej zgody wyrażonej przez składającego niniejszą ofertę w formie pisemnej i może być

wykorzystywana wyłącznie w celu w którym pozostała złożona.

Powyższa oferta ważna jest przez 4 tygodnie.

Z poważaniem

Hach Lange Sp. z o.o.

Boguslawa Bojdunik

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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 Escort sp. z o.o. 
ul. gen. D. Chłapowskiego 8 
70-103 Szczecin Poland 
tel.  +48 914 310 400 
fax: +48 914 824 777 
email: escort@escort.com.pl 
www.escort.com.pl 

Escort sp. z o.o. 
Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki polskiej 80 
80-557 Gdańsk Poland 
tel/fax.  +48 583 418 459 
gdansk@escort.com.pl 
www.escort.com.pl 

 
 
 
 

AQAP 2110:2010 
PN-EN ISO 9001:2009 
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NIP 852-10-01-638                Regon 810595319                KRS 0000028490               Kapitał zakładowy spółki 50400,- zł 

Szczecin, 10.11.2015 

Uniwersytet Gdański 

 

Sz.P. Adam Latała 

 

Nasz znak ref:  01/2015-11-10/AM_UG_magneto 

 

 

Dot.: oferta na magnetometr z oprogramowaniem 

 

 

W nawiązaniu do Państwa zapytania dotyczącego dostawy systemu magnetometru z 

oprogramowaniem przedstawiamy budżetową ofertę naszej firmy. 

 

 

1. Wersja – gradiometer w układzie horyzontalnym 

 

System magnetometru firmy Marine Magnetics, typ SeaSpy2 w układzie 2D poprzecznym z 

osprzętem: 

- 2x ‘ryba’ magnetometru (wbudowany czujnik głębokości)  

- 1x złącze poprzeczne - 1000m SeaSPY2 Horizontal Gradiometer Bar Assembly 

- 1x rozgałęzienie łącza ‘ryby’ - 1000m SeaSPY2 Y-Split Cable 

- 1x 350m kablolina z podłączeniami do magnetometru oraz kabla pokładowego 

- 1x 30m kabel pokładowy 

- 1x moduł nadawczo-odbiorczy - SeaSPY Gradiometer Isolator Transceiver 

- 1x zasilacz 100-240VAC (50/60Hz) zapewniający ‘czyste’ 24VDC - Universal Power Supply 

- 1x kabel RS232 (połączenia pomiędzy modułem nad. - odb. a komputerem) 

- 1x oprogramowanie producenta magnetometru BOB 

- 2x skrzynia transportowa dla ‘ryby’aluminiowa 

- 1x skrzynia transportowa bramownicy gradiometru aluminiowa 

- dokumentacja techniczna producenta 

 

Budżetowy koszt powyższego zestawu (DDP Szczecin): 90.000,- USD netto (ok. 390.000,- PLN 

netto) 

 

 

2. Wersja – pojedynczego magnetometru  

System magnetometru firmy Marine Magnetics, typ SeaSpy2 w układzie 2D poprzecznym z 

osprzętem: 

- 1x ‘ryba’ magnetometru (wbudowany czujnik głębokości)  

- 1x 350m kablolina z podłączeniami do magnetometru oraz kabla pokładowego 

- 1x 30m kabel pokładowy 

- 1x moduł nadawczo-odbiorczy  

- 1x zasilacz 100-240VAC (50/60Hz) zapewniający ‘czyste’ 24VDC - Universal Power Supply 

- 1x kabel RS232 (połączenia pomiędzy modułem nad. - odb. a komputerem) 

- 1x oprogramowanie producenta magnetometru BOB 

- 1x skrzynia transportowa dla ‘ryby’aluminiowa 

- dokumentacja techniczna producenta 
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NIP 852-10-01-638                Regon 810595319                KRS 0000028490               Kapitał zakładowy spółki 50400,- zł 

 

Budżetowy koszt powyższego zestawu (DDP Szczecin): 49.000,- USD netto (ok. 200.000,- PLN 

netto) 

 

 

3. Oprogramowanie CODA Geo Survey, pakiet - cena, ok.: 100.000,- PLN netto 

 

4. Oprogramowanie QINSy Survey Office, pakiet - cena, ok.: 35.000,- PLN netto 

 

5. Winda kablowa na kablolinę ok. 350m   - cena, ok.: 90.000,- PLN netto 

 

 

 

 

 

Cena w walucie zostanie przeliczona wg kursu sprzedaży walut mBank SA z dnia wystawienia 

faktury lub faktury proforma. 

 

 

 

Warunki dostawy: DDP Gdynia 

Ważność oferty:  60 dni 

 

 

Arkadiusz Markowski 

        Escort Sp. z o.o. 

         tel. 91 4310400 

         arek.m@escort.com.pl 
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