
Załącznik nr 1 do informatora konkursowego z dnia 30.11.2012  r.

L.P. nr zadania termin 
składania ofert

termin 
rozpoczęcia 

prac 

termin 
zakończenia 

prac
przedmiot zamówienia

 limit ceny - 
całkowity koszt 
dla Projektu 

wymagania

1/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 wrz-13

Wykonanie dzieła: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- porównanie wyników produkcyjnych kurcząt Hubbard JA 957, Cobb x Zk, (Cobb x Zk) x Cobb z sześciu 
doświadczeń.
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- opracowanie wyników produkcyjnych  kurcząt (Cobb x Zk) x Cobb z 7 dośw.
III kwartał  2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
- opracowanie wyników produkcyjnych  kurcząt (Cobb x Zk) x Cobb z 8 dośw.
- opracowanie instrukcji prowadzenia stada kurcząt Cobb x Zk) x Cobb

17 100,00 zł    

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 
stopień naukowy: dr 

inż.

2/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 wrz-13

Wykonanie dzieła: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- porównanie wyników dysekcji kurcząt Hubbard JA 957,  Cobb x Zk, (Cobb x Zk) x Cobb żywionych paszą z 
witaminą E i bez jej udziału.
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- porównanie wyników lęgów w stadzie reprodukcyjnym niosek (Cobb x Zk) x Cobb 
 III kwartał  2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
- przygotowanie instrukcji prowadzenia stada rodzicielskiego

13 050,00 zł    

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 
stopień naukowy: dr 

inż.

3/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 wrz-13

Wykonanie dzieła: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- porównanie jakości mięsa kurcząt  Hubbard JA 957, Cobb x Zk, (Cobb x Zk) x Cobb żywionych paszą z  witaminą
E i bez jej udziału.
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- profil histologiczny mięśni piersiowych i mięśni nóg kurcząt Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk) x Cobb.
III kwartał  2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
- wpływ materiału genetycznego i warunków utrzymania na profil histologiczny mięśni i właściwości 
fizykochemiczne mięsa kurcząt

14 850,00 zł    

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 
stopień naukowy: dr 

inż.

4/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 wrz-13

Wykonanie dzieła: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.04.2013)
- wpływ żywienia, systemu utrzymania i genotypu na profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu i witaminy
E w mięsie kurcząt (Cobb x Zk) x Cobb.
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
 - wpływ systemu utrzymania i stosowania dodatków paszowych na jakość sensoryczną mięsa kurcząt wolno 
rosnących.
III kwartał  2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) 
- opracowanie wyników ekonomicznych kurcząt (Cobb x Zk) x Cobb z dośw. 7 i 8

8 250,00 zł      

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 

stopień naukowy: mgr 
inż.
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5/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 wrz-13

Wykonanie dzieła: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- wpływ warunków utrzymania na wyniki produkcyjne kurcząt wolno rosnących 
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- wpływ warunków utrzymania na wybrane wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi kurcząt.
III kwartał  2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) 
- wpływ warunków utrzymania na profil histologiczny mięśni piersiowych i mięśni nóg kurcząt Cobb x Zk

8 250,00 zł      

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 

stopień naukowy: mgr 
inż.

6/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 wrz-13

Wykonanie zlecenia: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych
- przygotowanie specyfikacji zakupów dotyczących podzadania 4.2
- opisanie i rejestracja dokumentacji dotyczącej podzadania 4.2. oraz ich archiwizacja
- wybór materiału do badań dotyczący podz.4.2.
- kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych;
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych
- przygotowanie specyfikacji zakupów dotyczących podzadania 4.2
- opisanie i rejestracja dokumentacji dotyczącej podzadania 4.2. oraz ich archiwizacja
- wybór materiału do badań dotyczący podz.4.2
- kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych.
III kwartał  2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
- przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych
- opisanie i rejestracja dokumentacji dotyczącej podzadania 4.2. oraz ich archiwizacja
- zestawianie wyników do raportu końcowego.

Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej niż, 140 godz. w I kwartale 2013 r., 140 godz. w 
II kwartale 2013 r., 140 godz. w III kwartale 2013 r.,  przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. 
całkowitego obciążenia dla Projektu.

10 500,00 zł

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 

stopień naukowy: mgr 
inż.

7/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 cze-13

Wykonanie zlecenia: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb
-  kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb
- kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych;
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb
-  kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb
- kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych.

Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej niż 115 godz. w I kwartale 2013 r., 115 godz. w 
II kwartale 2013 r.,  przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.

5 750,00 zł      

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 

stopień naukowy: mgr 
inż.
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8/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 cze-13

Wykonanie zlecenia: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb
-  kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych.
- kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb
 II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb
- kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych.
- kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb

Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej 115 godz. w I kwartale 2013 r., 115 godz. w II 
kwartale 2013 r. przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.

5 750,00 zł      

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 

stopień naukowy: mgr 
inż.

9/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 cze-13

Wykonanie zlecenia: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb
- kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb
- kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych.
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb
- kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb
- kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych.
Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej 115 godz. w I kwartale 2013 r., 115 godz. w II 
kwartale 2013 r. przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.

5 750,00 zł      

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 

stopień naukowy: mgr 
inż.
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10/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 wrz-13

Wykonanie zlecenia: I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- opracowywanie statystyczne wyników produkcyjnych i jakościowych mięsa z sześciu doświadczeń.
- opracowywanie statystyczne zawartości cholesterolu, żelaza, witaminy E w mięsie kurcząt pochodzących z 5 i  6 
dośw.
II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- analiza statystyczna  lęgów stada reprodukcyjnego Cobb x Zk x Cobb.
- opracowanie statystyczne profilu histologicznego. 
- opracowanie statystyczne wyników produkcyjnych z 7 dośw.
 III kwartał  2013 (01.07.2013 – 30.09.2013)
- opracowywanie statystyczne wyników produkcyjnych  z 8 dośw.
-  opracowanie statystyczne wyników do raportu końcowego

Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej niż 120 godz. w I kwartale 2013 r., 120 godz. w 
II kwartale 2013 r., 120 godz. w III kwartale 2013 r.,  przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. 
całkowitego obciążenia dla Projektu.

9 000,00 zł      

specjalność: hodowla i 
użytkowanie drobiu, 

stopień naukowy: mgr 
inż.

11/4.2/2013

Podzadanie 4.2; 
Opracowanie technologii 

produkcji kurczęcia 
brojlera 

o podwyższonej wartości 
odżywczej i 

prozdrowotnej

14-gru-12 sty-13 cze-13

Wykonanie zlecenia: 
I kwartał  2013 (01.01.2013 – 30.03.2013)
- kontrola warunków utrzymania
- przygotowanie stanowisk do wytworzenia materiału genetycznego wg metodyki badań
- kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb
 II kwartał  2013 (01.04.2013 – 30.06.2013)
- kontrola warunków utrzymania
- przygotowanie stanowisk do wytworzenia materiału genetycznego wg metodyki badań
- kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb
; Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej niż 90 godz. w I kwartale 2013 r., 90 godz. w II 
kwartale 2013 r., przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.

4 500,00 zł      
specjalność: hodowla i 

użytkowanie drobiu, 
stopień naukowy: -
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