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U5ługa badawcza lTi 1: Oplacolvanie metody znakowania nanocząstek izotopem

stwolzenie plocedur badawcz},ch oraz systenu kontlo]i rvłaścirvości

promieniotWÓrczym,

radiochemicznvch.
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Znako§'anie nnnoc7ąslek iZotopem plomieniohvorczvm,
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C)kreślcnie stnbilnoaLi olrz\,]]],ln\,.h tl
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itlktln iugatól.,.

określenie toksvcżnoścjrvyznakoWanych radiokoniugatórv na liniach

kolnórkorwah. i{ybór linii konrórkorry.ch oraz teslu.ytotoks!,cznoś.i, sporządzenje proaedur
badarvczych.

3. Usługa bndawcza

nr 3: lvykonanie badania ioksyczności radiokoniugatórv na nralym modelu

zwierzęcynr z l§vkorzystanien zdrolvych zivierząt. tv},bór inodelll zrĄ,ierzęce8o olaz stwoęenie
procedury badalvczej,
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Badanie z wykorzystaniem 3 zwierząt
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grupę badanł w 3 punktach czasowych,

Usługa badawcza nr. 5i Wykonanie §zerokiego badania biodystrybucii radiokoniugatów na
małl.rn nrodelu zwierzęcym i wybranym modelu nou/otworu.
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Doświadczenie w realŁacji projektów
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Warunek uznaie się za spełniony, gdy oferent wskaże minimum 1 projekt z podaniem nazvr'y ploiektu,
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spełnienie kryteńum.
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OIERTY
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of erta nru5i zawierać nastep]]i4ś9qlelq€Ąty:
t, Irehle.]anc iderlt!iikui4cc ofcrclltil (lla7\\,.r, JL]res, l1r NIP),
2, \V\,ccnę \\,5Z\,5lkich LLslug, oferty częŚciowe nie będę rozpatrylvane.
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KRYTERIA OCENY OFERTY ZASADY PUNKTACJI
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1, cena
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