
realizacja przez personel 

UCA

realizacja 

samodzielna

UCZELNIANE CENTRUM APARATUROWE

Mikroskopia

Mikroskop fluorescencyjny Zeiss AxioVert.A1 12 zł/10 minut 10 zł/10 minut

Mikroskopy świetlne Zeiss: AxioVert.A1 i AxioLab.A1 5 zł/10 minut 3,5 zł/10 minut

Wykorzystanie oprogramowania Zeiss Intellesis 20 20

Cytometria przepływowa

Cytometr przepływowy Merck GUAVA EasyCyte 6HT-2L 15 zł/10 minut (a) 12 zł/10 minut

Biologia molekularna

digital droplet PCR 120 (a) 100

Termocyclery Bio-Rad T-100 40 35

Termocycler - qRT-PCR Roche LightCycler 96 85 (a) 65

System western-blot 40 25

Zestaw do elektroforezy poziomej 30 20

Zestaw do elektroforezy pionowej 30 20

Zestaw do elektroforezy z elucją 40 30

Biochemia

Czytnik płytek BioTek Synergy H1 (fluorescencja, absorbancja) 20 zł/odczyt 1 płytki 15 zł/odczyt 1 płytki

Ultrawirówka  Thermo Sorvall MX120+ 35 zł/10 minut 25 zł/10 minut

Immunohistochemia

Mikrotom mrożeniowy 1 zł/preparat 0,5 zł/preparat

Mikrotom rotacyjny 1 zł/preparat 0,5 zł/preparat

Automat do barwień 5 zł/preparat 3 zł/preparat

Procesor tkanek 1,5 zł/preparat 1 zł/preparat

Hodowla komórkowa

Komora laminarna (b) 5 zł/10 minut 

Inkubatory 5 zł 5 zł

Atoklawy (na suche gorące powietrze lub na parowe) 5 zł/ 1 sterylizację 3,5 zł/ 1 sterylizację

Inne usługi
Przygotowanie eksperymentu na hodowli komórkowej in 

vitro pod komorą laminarną przez personel UCA (za 1 h 

pracy)*** 100-200 zł

Wykonanie oznaczenia 

biochemicznego/molekularnego/immunochemicznego/bada

nia mikroskopowego przez personel UCA (za 1 h pracy)*** 200-400 zł

Biobankowanie próbek

zamrażarki -80 0,25 zł /próbkę/dzień

ciekły azot 0,4 zł /próbkę/dzień

PRACOWNIA ZWIERZĄT DOŚWIADCZALNYCH UCA

Utrzymanie zwierząt SPF

klatki mysie z indywidualnym filtrem (1 klatka/dzień) 1,5 zł netto

koszt wymiany 1 klatki mysiej (ściółka, pasza, woda)  5 zł netto

klatki mysie indywidualnie wentylowane IVC (1 klatka/dzień)** 3,5 zł netto

koszt wymiany 1 klatki mysiej (ściółka, pasza, woda)  6,5 zł netto

klatki szczurze z indywidualnym filtrem (1 klatka/dzień)** 1,75 zł netto

koszt wymiany 1 klatki szczurzej (ściółka, pasza, woda)   7 zł netto

klatki szczurze indywidualnie wentylowane IVC (1 klatka/dzień)** 5,5 zł netto

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ UCZELNIANE CENTRUM APARATUROWE UMP NA RZECZ PODMIOTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH (ceny za 1 h pracy urządzenia chyba, że wskazano inaczej)*



koszt wymiany 1 klatki szczurzej (ściółka, pasza, woda)  9 zł netto

Utrzymanie zwierząt kowencjonalnych

klatki konwencjonalne mysie (1 klatka/dzień) 1 zł netto

koszt wymiany 1 klatki mysiej (ściółka, pasza, woda)  4,5 zł netto

klatki konwencjonalne szczurze (1 klatka/dzień) 1,25 zł netto

koszt wymiany 1 klatki szczurzej (ściółka, pasza, woda)  6,5 zł netto

Wykonanie procedury przez personel PZD netto

podanie iniekcji 12 zł/czynność

pobranie  krwi 7.5 zł/czynność

pobranie narządu 15 zł/czynność

eutanazja przez  dyslokację kręgów szyjnych lub dekapitację 10 zł/czynność

eutanazja za pomocą CO2 15 zł/czynność

znakowanie elektroniczne zwierząt 0,5 zł/czynność

WIRTUALNE ŚCIEŻKI DOSTĘPU

Dyfraktometr RTG 600-900***

Dyfraktometr proszkowy 100-300***

MALDI-TOF 200-1500***

QUADRUPLE-MS 200-400***

Mikrodysektor laserowy 100-300***

SEM 250-1000***

*podane kwoty są kwotami NETTO

** - usługi tymczasowo niedostępne

*** - cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu i poziomu złożoności badań

(a) - cena uwzględnia analizę danych i interpretację wyników

(b) - wg cen Innych usług (pracy personelu UCA z hodowlami komórkowymi)


