Toruń, dnia 27 kwietnia 2021 roku
ZAPYTANIE O CENĘ W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający:
Noctiluca Spółka Akcyjna
Ulica Tadeusza Kościuszki 71/208
87-100 Toruń
NIP 8792709668
Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, w ramach procedury oszacowania wartości
zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje wynajem pomieszczeń laboratoryjnych wraz z
wyposażeniem 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 20142020, 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.
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 04 maja
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 nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, 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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