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Toruń, 6 August 2021 
 

REQUEST FOR A QUOTATION FOR THE 
PURPOSE OF ESTIMATING THE CONTRACT 

VALUE 
 
Contracting Party: 
Noctiluca Spółka Akcyjna 
Ulica Jurija Gagarina 7/41B 
87-100 Toruń 
NIP (TAX ID) 8792709668 
 
Noctiluca Spółka Akcyjna with its registered 
office in Toruń announces, as part of the 
procedure for estimating the value of an order, 
that it is planning in the near future to award a 
contract for the supply of ChemOffice+ software 
licence for the use of this software, which is 
necessary for conducting research and 
development work in connection with the 
implementation of the project entitled 
“Improving the competitiveness of NOCTILUCA 
S.A. on the domestic and global market through 
the development and implementation of an 
innovative product in the form of proprietary 
thermally activated delayed fluorescence (TADF) 
emitters, adapted for application by solution 
methods, and an innovative technology for 
emitter application by wet methods based on 
the developed ink formula for the printer of thin 
semiconductor layers,” co-financed by the 
European Union under the Regional Operational 
Programme of the Kujawsko-Pomorskie Province 
for 2014-2020, Priority axis 1 Strengthening 
innovation and competitiveness of the region’s 
economy, Measure 1.3 Support for academic 
entrepreneurship, Sub-measure 1.3.1 Support 
for research and development processes in 
academic enterprises (hereinafter referred to as 
“the Project”). 
 
Therefore, the Contracting Party would like to 
invite all those interested in the future contract 
to send the estimated value of the contract by 
completing the attached price form (Annex 1) 
and sending it to the e-mail address indicated in 
this request. Details of the order are described in 
Annex 2 – Description of the Subject of the 
Order. 
 

Toruń, dnia 06 sierpnia 2021 roku  
 

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU OSZACOWANIA 
WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający: 
Noctiluca Spółka Akcyjna 
Ulica Jurija Gagarina 7/41B 
87-100 Toruń 
NIP 8792709668 
 
Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w 
ramach procedury oszacowania wartości 
zamówienia informuje, że w najbliższym czasie 
planuje udzielenie zamówienia na dostawę 
oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na 
korzystanie z tego oprogramowania, 
niezbędnego do przeprowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych, w związku z realizacją 
projektu pn. „Poprawa konkurencyjności 
NOCTILUCA S.A. na rynku krajowym i światowym 
poprzez opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnego produktu w postaci autorskich 
emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej 
fluorescencji (TADF), dostosowanych do 
nanoszenia metodami roztworowymi oraz 
innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów 
metodami mokrymi w oparciu o opracowaną 
formułę tuszu do drukarki cienkich warstw 
półprzewodników”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 
1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, 
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów 
badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
akademickich (zwany w dalszej treści 
„Projektem”). 
 
W związku z powyższym Zamawiający zaprasza 
wszystkich zainteresowanych przyszłym 
zamówieniem do przesłania szacunkowej 
wartości zamówienia, poprzez wypełnienie 
załączonego formularza cenowego (załącznik nr 
1) i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu 
adres email. Szczegóły zamówienia zostały 
opisane w załączniku nr 2 – Opis Przedmiotu 
Zamówienia.  
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Price information should be sent electronically 
to the following email address 
mkubisty@noctiluca.eu or in person at the 
Project office (Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-
100 Toruń) by 20 August 2021 until 3.00 PM. 
 
In order to ensure comparability of all price 
information, the Contracting Party reserves the 
right to be contacted to supplement or clarify 
price information. 
 
Neither the above price inquiry for the purpose 
of estimating the contract value, nor the price 
information provided in response thereto shall 
constitute an offer within the meaning of Article 
66 § 1 of the Polish Civil Code, nor shall the price 
inquiry for the purpose of estimating the 
contract value constitute an announcement 
within the meaning of the Polish Public 
Procurement Law. This procedure aims only at 
estimating the contract value and obtaining 
knowledge of the market price for the provision 
of the above service/supply. The request for 
quotation filed in order to estimate the contract 
value is not a public procurement procedure 
within the meaning of the Polish Public 
Procurement Law and does not form an 
obligation of the Contracting Party to award a 
contract or to conclude a contract. The 
contracting party reserves the right not to 
conduct a procedure for which an estimate of 
the contract value is being carried out. 
 
For any additional information please contact: 
Maciej Kubisty, tel. +48 693 839 242, e-mail: 
mkubisty@noctiluca.eu 
 
Annexes: 

1. Price form 
2. Description of the subject matter of the 

contract 

 
Informacje cenowe należy przesyłać w wersji 
elektronicznej na adres email 
mkubisty@noctiluca.eu lub złożyć osobiście w 
biurze Projektu (Ulica Jurija Gagarina 7/41B, 87-
100 Toruń) do dnia 20 sierpnia 2021 roku do 
godz. 15:00.  
 
W celu zapewnienia porównywalności 
wszystkich informacji cenowych Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do kontaktu w celu 
uzupełnienia lub doprecyzowania informacji 
cenowych.  
  
Powyższe zapytanie o cenę w celu oszacowania 
wartości zamówienia, ani udzielona w 
odpowiedzi na nie informacją cenowa, nie 
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 
Kodeksu Cywilnego, zapytanie o cenę w celu 
oszacowania wartości zamówienia nie jest także 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Procedura ta ma na celu 
wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia i 
uzyskanie wiedzy o rynkowej cenie realizacji ww. 
usługi/dostawy. Zapytanie o cenę w celu 
oszacowania wartości zamówienia nie jest 
postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego w rozumieniu przepisów Prawa 
Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje 
zobowiązania Zamawiającego do udzielenia 
zamówienia ani zawarcia umowy. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 
przeprowadzenia postępowania, dla którego 
prowadzone jest oszacowanie wartości 
zamówienia.   
  
Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 
Maciej Kubisty, tel. +48 693 839 242, e-mail: 
mkubisty@noctiluca.eu  
 
Załączniki:  

1. Formularz cenowy 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
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