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Annex 1 
to the request for a quotation for the purpose of 

estimating the contract value 
 
Details of the Bidder: 
 
Company name  __________________________ 

Address _________________________________ 

NIP (TAX ID) _____________________________ 

REGON (Statistical number) _________________ 

PRICE FORM 
 
In response to a request for a quotation for the 
purpose of estimating the value of the contract 
of 6 August 2021 for the supply of ChemOffice+ 
software a licence to use this software, 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, designed 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 European Regional Development Fund 
for the Kujawsko-Pomorskie Province for the 
years 2014-2020 as part of Priority Axis 1 
Strengthening the 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, we would like to present 
the following quotation based on market prices: 
 
1. We offer supply ChemOffice+ software 

licence to use this software—at the price 
stated below: 

Załącznik nr 1 
do zapytania o cenę w celu oszacowania 

wartości zamówienia 
 

Dane Udzielającego Informacji Cenowej: 
 
Nazwa firmy ____________________________ 

Adres _________________________________ 

NIP ___________________________________ 

REGON ________________________________ 

FORMULARZ CENOWY 
 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę w celu 
oszacowania wartości zamówienia z dnia 06 
sierpnia 2021 roku dotyczące dostawę 
oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją 
na korzystanie z tego oprogramowania, 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, przedstawiamy następującą 
informację cenową wynikającą ze stosowanych 
przez nas cen rynkowych: 
 
1. Informujemy o rynkowej cenie wykonania 

zamówienia – dostawa oprogramowania 
ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie 
z tego oprogramowania, według podanej 
niżej ceny: 
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• net amount/kwota netto: ______________________________________________ (________) 

• VAT amount/kwota podatku VAT: ________________________________________ (________) 

• gross amount/kwota brutto: ____________________________________________ (________) 

• gross amount in words /słownie brutto: 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Software version offered/Oferowana wersja oprogramowania: ___________________________ 

3. Term of licence/Czas trwania licencji: ________________________________________________ 

4. Number of workstations/Ilość stanowisk: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
1 Signature of the person or persons authorised to contract obligations on behalf of the Bidder/Podpis osoby 
figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Udzielającego Informacji Cenowej. 
 

…………………………………………………….… …………….……………………………………..……………. 

              Place and date/Miejscowość i data Name, signature, stamp/Imię i nazwisko, 

podpis, pieczątka1 


