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Toruń, dnia 25 kwietnia 2022 roku 
 
 

Załącznik nr 2 
  do zapytania o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. Jurija Gagarina 7/134B 
87-100 Toruń 
NIP 9562299641 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Niniejsze zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia wynika z zamiaru zlecenia 
zamówienia w ramach projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 
1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 1. 
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3. Wsparcie 
przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałania 1.3.1. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach akademickich (zwany w dalszej treści „Projektem”). 
 
Celem głównym Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych (B+R) przez firmę 
SYNTHEX TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w celu komercjalizacji wyników badań w postaci autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość 
do europejskich standardów EFSA. W wyniku przeprowadzonych badań powstanie niedostępna na 
rynku (innowacja procesowa na skalę światową) autorska innowacyjna technologia syntezy 1-
metylocyklopropenu tj. metody otrzymywania hormonu roślinnego – 1 MCP, jest to technologia 
syntezy wykorzystująca mikroreaktory i reaktory przepływowe (flow synthesis) oraz znacząco 
ulepszony produkt (innowacja produktowa w skali światowej) w postaci 1-metylocyklopropenu (1-
MCP) charakteryzującego się wysoką czystością (powyżej 99%) oraz dostosowaną jakością do 
europejskich standardów EFSA (European Food Safety Authority). Nowy produkt 1-MCP w postaci 
związku chemicznego będzie charakteryzował się parametrami fizyko-chemicznymi przewyższającymi 
inne produkty dostępne na rynku. 
 
W związku z realizacją Projektu, Zamawiający zamierza zlecić usługę przeprowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych w zakresie analizy i kontroli jakości prowadzonych badań (badania 
przemysłowe i prace rozwojowe) w ramach ostatniego etapu prac B+R zakładanego w Agendzie 
badawczej Projektu, zgodnie ze specyfikacją poniżej: 
 
Planowane zamówienie obejmować będzie: 
Ostatni etap prac B+R - ANALIZA I KONTROLA JAKOŚCI PROWADZONYCH BADAŃ (BADANIA 
PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE): 
 

• Celem głównym realizacji niniejszego zadania badawczego jest opracowanie, dostosowanie i 
zwalidowanie metod analitycznych. 

• Zakres prac badawczo-rozwojowych obejmował będzie przede wszystkim wykonanie 
wybranych analiz jakościowych otrzymanego produktu (spektroskopia NMR, analiza 
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termiczna). 

• Rezultatem prac badawczo-rozwojowych będzie raport zawierający szczegółowe informacje w 
zakresie jakości otrzymanego produktu – 1-MCP w kompleksie z alfa-cyklodekstryną (3,3 %). 

 
Od Wykonawcy wymagane będzie: 

1. W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych zakłada się comiesięczne spotkania z 
członkami zespołu badawczego ze strony Zamawiającego w biurze Projektu znajdującym się w 
Toruniu, przy ulicy Jurija Gagarina 7/134B lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
komunikowania się na odległość celem zaprezentowania postępów z wykonanych prac 
badawczo-rozwojowych. 

2. Integralną częścią zamówienia jest dostarczanie protokołów i raportów z poszczególnych 
etapów prac. 

3. Wszystkie wyniki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach niniejszego 
Zamówienia, stanowiły będą własność Zamawiającego, a w związku z tym Wykonawca: 

1) w zakresie wszelkich wytworów o charakterze dóbr własności intelektualnej, w tym 
know-how oraz w szczególności własności przemysłowej, powstałych w wykonaniu 
zamówienia (tak w odniesieniu do całości jak i poszczególnych elementów/części 
zrealizowanych przez Wykonawcę), w szczególności rozwinięcia lub modyfikacji 
technologii rozwijanych w ramach Projektu, przenosi na Zamawiającego pełnię praw 
do takich dóbr własności intelektualnej, w tym know-how oraz własności 
przemysłowej, w zakresie zastosowania rozwiązań opartych na tej własności 
intelektualnej i do korzystania z tych rozwiązań w sposób zarobkowy lub zawodowy 
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz uprawnienie do rozporządzania 
wszelkimi prawami do tych dóbr własności intelektualnej (w tym know-how oraz 
własność przemysłowa). Zamawiającemu, w tym zakresie, przysługuje m.in. prawo do 
dowolnego wykorzystywania rozwiązań składających się na te dobra własności 
intelektualnej (w tym know-how oraz własność przemysłowa), w tym w szczególności 
prawo do ich dowolnej implementacji, prawo do uzyskania ochrony praw własności 
przemysłowej do tych dóbr jeżeli będą one miały zdolność uzyskania ochrony takiej 
jak np. prawa pierwszeństwa, patenty na wynalazki, dodatkowe prawa ochronne, 
prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe lub 
prawa ochronne na znaki towarowe, stanowiące składniki tych dóbr. Prawa do 
opisanych w niniejszym punkcie dóbr własności intelektualnej zostaną przeniesione 
na Zamawiającego na mocy zawartej umowy, każdorazowo z chwilą przekazania 
Zamawiającemu rezultatów zlecenia przez Wykonawcę, bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie tych praw nastąpi bez 
żadnych ograniczeń czasowych ani terytorialnych, w ramach wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z zawartej umowy. 

2) w zakresie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wykonaniu 
zamówienia (tak całości jak i poszczególnych ich elementów/części), w szczególności 
notatek z badań, raportów z badań, opisów badań, dokumentacji badań, analiz, itp., 
przenosi pełnię tych praw na Zleceniodawcę, bez ograniczeń czasowych ani 
terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym polach o których 
mowa w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. przy czym szczegółowe 
wyliczenie przykładowych pól eksploatacji, a także inne szczegółowe postanowienia 
dotyczące majątkowych i osobistych praw autorskich do utworów, których dotyczy 
niniejszy punkt Zapytania, zawarte zostaną we wzorze umowy, który stanowił będzie 
załącznik do zapytania ofertowego. Prawa do opisanych w niniejszym punkcie 
utworów zostaną przeniesione na Zamawiającego na mocy zawartej umowy, 
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każdorazowo z chwilą przekazania tych utworów Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie 
tych praw nastąpi w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zawartej 
umowy. 

4. Wyrażenia zgody na przeprowadzenie weryfikacji miejsca realizacji prac badawczo-
rozwojowych w celu potwierdzenia zdolności Wykonawcy do należytego wykonania 
Zamówienia, przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. 

 
Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zakres opisu niniejszego 
przedmiotu zamówienia został ograniczony do informacji niezbędnych do wyceny usługi. Jeżeli jednak 
Udzielający Informacji Cenowej uzna, że do prawidłowej oceny zakresu szacowanego zamówienia 
niezbędny jest wgląd w dokumentację badawczą Projektu, to wymagane będzie zawarcie umowy o 
zachowaniu poufności. 
 
Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy niezbędne do 
przeprowadzenia badań materiały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, a także w zakresie w 
jakim dysponował będzie stosowną wiedzą, informacje - w szczególności wskazówki, założenia 
badawcze. 
 
Nieprzekraczalny (maksymalny) termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 31 lipca 2022 roku. 
 
Z uwagi na charakter projektu i specyfikę prac badawczych, Zamawiający nie przewiduje 
przedstawiania ofert wariantowych ani częściowych w ramach niniejszego zapytania, ogłoszonego w 
związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-
metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, 
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. W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie przewiduje się udzielania zamówień 
częściowych.  
 
 
 
 
 
 


