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Annex 1 
to bidding procedure No. 6.NCT.2021 

 
Details of the Bidder: 
 
Company name _______________________________ 

Address _______________________________ 

NIP (TAX ID) _______________________________ 

REGON (Statistical number) _______________________________ 

 
BID FORM 

 
In response to Request for a Quotation No. 6.NCT.2021 dated 12th October 
2021 regarding the supply of ChemOffice+ software licence for the use of 
this software, necessary for conducting research and development works, 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, we would like 
to submit the following bid: 
 

Załącznik nr 1 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 6.NCT.2021 

 
Dane Oferenta: 
 
Nazwa firmy  _________________________________________ 

Adres   _________________________________________ 

NIP   _________________________________________ 

REGON   _________________________________________ 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 6.NCT.2021 z dnia 12 
października 2021 roku dotyczące dostawy 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, składamy ofertę o następującej treści: 
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1. We offer to supply ChemOffice+ software licence to use this 
software - at the price stated below: 
 

 
net amount: ___________________________________(PLN/EUR) 

VAT amount: ___________________________________(PLN/EUR) 

gross amount: __________________________________(PLN/EUR) 

(in words: _____________________________________________) 

2. Software version offered: _________________ 

3. Number of workstations: _________________ 

We hereby declare that: 
1. We have fulfilled all the conditions set out in this procedure; 
2. We are authorised to carry out specific activities or acts if such 

authorisation is required by legal regulations; 
3. We are not in bankruptcy or liquidation, we have not suspended our 

business activities and there are no composition, restructuring or 
reorganisation proceedings pending against us; 

4. We have the necessary knowledge and experience to complete this 
order for the supply of ChemOffice+ software licence to use this 
software; 

5. We have the technical capacity to carry out the order; 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia – dostawa oprogramowania 

ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego 
oprogramowania, według podanej niżej ceny: 
 

 
kwota netto: ___________________________________(PLN/EUR) 

kwota podatku VAT: _____________________________(PLN/EUR) 

kwota brutto: __________________________________ 

(PLN/EUR) 

(słownie: ______________________________________________) 

2. Oferowana wersja oprogramowania:  _________________ 

3. Ilość stanowisk:  _________________ 

Niniejszym oświadczamy, iż: 
1. Spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym 

postępowaniem; 
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
3. Nie znajdujemy się w stanie upadłości ani likwidacji, nie zawiesiliśmy 
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6. We are in an economic/financial position that does not jeopardise the 
performance of the order; 

7. We have read and understood the contents of the Request for a 
Quotation and obtained the necessary information to prepare our bid; 

8. We accept the provisions and requirements specified in the Request 
for a Quotation; 

9. We undertake to perform the subject of the order within the period 
specified in the Request for a Quotation and our bid; 

10. We consider ourselves bound by this bid for the period stated in the 
Request for a Quotation; 

11. If our offer is selected, we undertake to sign an agreement under the 
conditions specified in the Request for a Quotation, in particular in 
line with the agreement template in Annex 4 to the Request for a 
Quotation; 

12. The price in the bid includes all the requirements of this Request for a 
Quotation and all costs related to the performance of the subject of 
the order; 

13. For the duration of the award procedure, we appoint the following 
person (name, e-mail, telephone number) as the contact person for 
the Contracting Party: 
 
_________________________________________________________ 

14. Enclosed to this bid, please, find: 
 
1. _____________________________________________ 

 
2. _____________________________________________ 

 
3. _____________________________________________ 

 
4. _____________________________________________ 

działalności gospodarczej, ani nie jest wobec nas prowadzone 
postępowanie układowe, restrukturyzacyjne lub naprawcze; 

4. Posiadamy stosowną wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie dostawy 
oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją na korzystanie z tego 
oprogramowania; 

5. Posiadamy możliwości techniczne, które pozwalają na realizację 
przedmiotu zamówienia; 

6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
niezagrażającej realizacji zamówienia; 

7. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uzyskaliśmy 
konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

8. Akceptujemy postanowienia i wymagania określone w Zapytaniu 
ofertowym; 

9. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 
podanym w Zapytaniu ofertowym i naszej ofercie; 

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Zapytaniu ofertowym; 

11. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do 
podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu 
ofertowym, w tym w szczególności zgodnie ze wzorem umowy 
stanowiącymi załącznik nr 4 do Zapytanie ofertowego;  

12. W cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego 
Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia; 

13. Na czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia do 
kontaktów z Zamawiającym wyznaczamy (imię i nazwisko, e-mail, nr 
telefonu): 
 
_______________________________________________________ 

14. Do niniejszej oferty załączamy: 
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5. _____________________________________________ 

 

 
1. _____________________________________________ 

 
2. _____________________________________________ 

 
3. _____________________________________________ 

 
4. _____________________________________________ 

 
5. _____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Signature of the person or persons authorised to contract obligations on behalf of the Bidder/ Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Oferenta. 

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

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

podpis, pieczątka1 


