
Cennik zewnętrzny: Pracownia Modeli Zwierzęcych 

Kierownik: Witold Konopka (w.konopka@nencki.edu.pl) 

Lp. Nazwa usługi Jednostka rozliczeniowa Instytucje 
naukowe 

Cena* 
(PLN) 

Partnerzy 
komercyjni 

Cena* 
(PLN) 

1 Produkcja wektora 
wirusowego z 
oznaczeniem 
miana 

Izolacja minimum 250 ul (LV) lub 50 ul (AAV) zagęszczonej 
próbki wektora wirusowego o gęstości nie mniejszej niż 
10 ^ 7 cząstek wirusa na 1 ul 

3000 3000 

2 Izolacja plazmidu 1 izolacja plazmidu zestawem „endo-free”, skala maxi 
(izolacja z 200-500 ml hodowli bakteryjnej) 

200 200 

3 genotypowanie Izolacja genomowego DNA oraz 1 reakcja PCR (dodatkowe 
reakcje PCR wymagane do pełnego oznaczenia genotypu 
płatne dodatkowo  10 PLN  za 1 reakcję) 

15 15 

4 Otrzymanie 
transgenicznej 
myszy 

Nastrzyknięcie (mikroiniekcja) maksymalnie 500 zygot,  
transfer zarodków do matek zastępczych. Dotyczy 
szczepów C57BL/6 i FVB, dla innych szczepów warunki i 
ceny do ustalenia. 

18000 18000 

5 Otrzymanie 
transgenicznego 
szczura 

Nastrzyknięcie (mikroiniekcja) maksymalnie 500 zygot,  
transfer zarodków do matek zastępczych. Dotyczy szczepu 
Wistar, dla innych szczepów warunki i ceny do ustalenia. 

24000 24000 

6 Krioprezerwacja 
zarodków mysich 

Zamrożenie nie mniej niż 300 zarodków/linię 
(heterozygoty)  lub 200 zarodków/linię (homozygoty). 
Zarodki mrożone w stadium moruli lub blastocysty. 
Dotyczy myszy szczepów C57BL/6 i FVB dla innych 
szczepów możliwe są dodatkowe opłaty. 

4500 4500 

7 Krioprezerwacja 
zarodków 
szczurzych 

Zamrożenie nie mniej niż 300 zarodków/linię 
(heterozygoty)  lub 200 zarodków/linię (homozygoty). 
Zarodki mrożone w stadium moruli lub blastocysty. 
Dotyczy szczurów Wistar, dla innych szczepów możliwe są 
dodatkowe opłaty. 

5000 5000 

8 Krioprezerwacja 
nasienia myszy 

Zamrożenie nasienia od  3-5 samców na 1 linię (5-6 
słomek na 1 osobnika). 

3000 3000 

9 Embriotransfer  
(z żywych 
zwierząt) 

Maksymalnie 3 doświadczenia (stymulacja hormonalna 
samic, łączenie, izolacja zarodków i transfer do matek 
zastępczych). 
Dotyczy myszy C57BL/6 i FVB oraz szczurów Wistar, dla 
innych szczepów możliwe są dodatkowe opłaty. 

4000 4000 

10 Embriotransfer  
(z zamrożonych 
zarodków) 

Zamawiający dostarcza co najmniej 100 zamrożonych 
zarodków. Pracownia wykonuje maksymalnie 3 
doświadczenia. 
Do pojedynczego doświadczenia wykorzystuje się około 
30 zarodków. Niewykorzystane zarodki są 
przechowywane  w banku zarodków i nasienia.  

4000 4000 

 IVF+ 
embriotransfer 

Zamawiający dostarcza co najmniej 3 próbki z 
zamrożonym nasieniem (każda zawierająca nie mniej niż 
10 ul próbki). Pracownia wykonuje doświadczenie IVF na 
oocytach wyizolowanych od co najmniej 10 samic po 
superowulacji oraz wykonuje transfer zarodków do matek 
zastępczych. 
Dotyczy myszy szczepu C57BL/6 i FVB dla innych szczepów 
możliwe są dodatkowe opłaty. 

6000 6000 

*Całkowity koszt usługi brutto obejmuje cenę netto + 23% VAT 


