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Annex 4 
to bidding procedure No. 5.STH.2021 

 

Details of the Bidder: 

Company name _______________________________ 

Address _______________________________ 

NIP (TAX ID) _______________________________ 

REGON (Statistical number) _______________________________ 

 
 

AGREEMENT TEMPLATE 
to bidding procedure No. 5.STH.2021 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

AGREEMENT FOR 
THE SUPPLY OF CHEMOFFICE+ SOFTWARE AND LICENCE 

entered into on ____ _____________ 2021 in __________________ 
 
between the Parties: 
 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its 
registered office in Toruń, at ul. Jurija Gagarina 7/134B (postal code: 87-100 
Toruń), entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court 
Register kept by the District Court in Toruń, 7th Commercial Division of the 
National Court Register under KRS number: 0000412671, NIP (TAX ID): 
9562299641, REGON (Statistical number): 341218769 represented by Andrzej 
Jan Wolan – Chairman of the Management Board, 

Załącznik nr 4 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 5.STH.2021 

 
Dane Oferenta: 

Nazwa firmy  ____________________________________________ 

Adres   ____________________________________________ 

NIP   ____________________________________________ 

REGON   ____________________________________________ 

 
WZÓR UMOWY 

do postępowania Zapytania Ofertowego nr 5.STH.2021 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

UMOWA 
DOSTAWY OPROGRAMOWANIA CHEMOFFICE+ WRAZ Z LICENCJĄ 

zawarta w dniu ____ _____________ 2021 roku w __________________ 
 
pomiędzy Stronami: 
 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Toruniu, przy ulicy Jurija Gagarina 7/134B (kod pocztowy: 87-100 Toruń), 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412671, NIP: 
9562299641, REGON: 341218769, reprezentowaną przez Andrzeja Jana 
Wolana - Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
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hereinafter referred to as “the Contracting Party” 
 
a 
 
________________________________________ with the registered office in 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
represented by ________________________________________,  
 
hereinafter referred to as “Bidder” (Bidder in procedure no. 5.STH.2021) 
hereinafter referred to jointly as the “Parties” and each individually as a 
“Party.” 
 
As part of 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, Synthex Technologies Sp. z o.o. with its 
registered office in Toruń is involved in a project entitled: “Development of a 
proprietary, innovative process for the production of 1-methylcyclopropene 
adjusting its quality and purity to the European EFSA standards”, co-financed 
by the European Union under the European Regional Development Fund 
(hereinafter referred to as the “Project”). The Project is implemented under 
an agreement signed with Kujawsko-Pomorskie Province. 
 
The remuneration resulting from the performance of this agreement is co-
financed by the European Union under the European Regional Development 
Fund. 
 
1. Considering that: 

a 
 
____________________________ z siedzibą w 
_________________________, 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
reprezentowaną przez ________________________________________, 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” (Oferent w postępowaniu nr 5.STH.2021) 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
 
Synthex Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 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 prowadzi projekt p.n.: „Opracowanie 
autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu 
dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej treści „Projektem”). 
Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Województwem 
Kujawsko-Pomorskim. 
 
Wynagrodzenie wynikające z wykonywania niniejszej umowy 
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
2. Zważywszy, iż: 

a) Zamawiający przeprowadził postępowanie na udzielenie 



 

Page 3 of 10 

a) The Contracting Party is conducting the award procedure for the 
Project by way of a Request for a Quotation as appropriate for the 
competitiveness principle envisioned in the Guidelines on the 
eligibility of expenditure under the European Regional Development 
Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-
2020; 

b) In the above-mentioned procedure, the Bidder has submitted the 
most advantageous bid, and the Contracting Party has selected this 
bid; 

c) In view of the above, it is necessary for the Contracting Party and 
the Bidder to conclude this agreement. 

 
The Parties have agreed as follows: 

 
§ 1 

1. The subject of this agreement is the supply by the Bidder to the 
Contracting Party of ChemOffice+ software licence (hereinafter referred 
to as the “Software”), which is necessary to carry out research and 
development work in connection with the implementation by the 
Contracting Party of the project entitled “Development of a proprietary, 
innovative process for the production of 1-methylcyclopropene adjusting 
its quality and purity to the European EFSA standards” 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. 

2. The Bidder shall ensure that the Software supplied is complete and will 
substantially conform to the material features and functionality set forth 
in Annex 1 hereto. 

3. This Agreement is entered into on the terms and conditions of Request 

zamówienia w ramach Projektu w trybie Zapytania Ofertowego 
właściwego dla zasady konkurencyjności przewidzianej w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

b) W ramach powyższego postępowania Wykonawca złożył 
najkorzystniejszą ofertę, wobec czego Zamawiający dokonał wyboru 
tej oferty; 

c) Wobec powyższego konieczne jest zawarcie pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą niniejszej umowy. 

 
Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę oprogramowania ChemOffice+ (zwanego w dalszej treści 
„Oprogramowaniem”), wraz z licencją na korzystanie z tego 
Oprogramowania, niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-
rozwojowych, w związku z realizacją przez Zamawiającego 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. 

2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone Oprogramowanie będzie 
kompletne i będzie gwarantowało prawidłowe działanie, a także 
osiągnięcie parametrów technicznych i funkcjonalności określonych w 
Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
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for Quotation No. 5.STH.2021 dated 12th of October 2021 and on the 
basis of the Bidder’s Bid No. _________ dated ____________________ 
2021, submitted by the Bidder in response to this Request for Quotation 
and accepted by the Contracting Party, attached hereto as Annex 2 
(hereinafter: the Bidder’s Bid). 

4. In the event of a discrepancy between the content of the Bidder’s Bid 
referred to in clause §1(3) above and the content of the Agreement or 
the Request for a Quotation, the Agreement or the Request for a 
Quotation shall prevail. 

5. The Bidder represents that all supplied Software will come from the sales 
channel of the Software manufacturer for the European Union market. 

6. The Bidder warrants that the Contracting Party’s use of the supplied 
Software under this Agreement, under the terms and conditions of the 
licence supplied with the Software, shall not infringe the copyright of the 
Software manufacturer or any other third party rights. 

7. In the event of doubts as to the compliance of the offered Software with 
the Agreement, in particular with respect to the legality of the Software, 
the Contracting Party shall be entitled to: 

a) request the manufacturer of the Software to confirm its 
compliance with the Agreement (including by supplying the 
manufacturer of the Software with the necessary data to allow 
such verification), and 

b) have the manufacturer of the Software, or an entity designated 
by the manufacturer, inspect the Software products for 
compliance with the licence terms and conditions set by the 
manufacturer of the Software and for the validity and scope of 
the Contracting Party’s rights, including the enforceability of all 
terms and conditions arising from the Request for a Quotation 
and from this Agreement, 

provided that in the event that the activities set out in a) or b) above 
involve costs for the Contracting Party, the Bidder shall cover these 
costs in full if it turns out that the Software manufacturer raises any 

3. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z warunkami Zapytania 
Ofertowego nr 5.STH.2021 z dnia 12 października 2021 roku oraz na 
podstawie złożonej przez Wykonawcę w ramach tego Zapytania 
Ofertowego i przyjętej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy nr 
_________ z dnia ____________________ 2021 roku, stanowiącej 
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy (dalej: Oferta Wykonawcy).   

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty Wykonawcy, o której 
mowa w ust. 3 powyżej, a treścią Umowy lub Zapytania Ofertowego, 
treść Umowy lub Zapytania Ofertowego jest rozstrzygająca. 

5. Wykonawca oświadcza, iż całość dostarczanego Oprogramowania 
pochodzić będzie z kanału sprzedaży producenta Oprogramowania na 
rynek Unii Europejskiej. 

6. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą Umową 
korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego Oprogramowania, na 
zasadach wynikających z warunków licencji dostarczonej wraz z 
Oprogramowaniem, nie będzie stanowić naruszenia praw autorskich 
producenta Oprogramowania, ani innych osób trzecich. 

7. W wypadku powzięcia wątpliwości, co do zgodności oferowanego 
Oprogramowania z Umową, w szczególności w zakresie legalności 
Oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: 

a) zwrócenia się do producenta Oprogramowania o potwierdzenie 
jego zgodności z Umową (w tym także do przekazania 
producentowi Oprogramowania niezbędnych danych 
umożliwiających weryfikację), oraz 

b) zlecenia producentowi Oprogramowania, lub wskazanemu przez 
producenta podmiotowi, inspekcji produktów Oprogramowania 
pod kątem jego zgodności z warunkami licencji ustalonymi przez 
producenta Oprogramowania oraz ważności i zakresu uprawnień 
Zamawiającego, w tym wykonalności wszystkich warunków 
wynikających z treści Zapytania Ofertowego i niniejszej Umowy. 

z zastrzeżeniem że w przypadku, gdyby działania wskazane w lit. a) 
lub b) powyżej wiązały się z koniecznością poniesienia kosztów przez 
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objections to the Software supplied to the Contracting Party by the 
Bidder or to the Contracting Party’s use of the Software as specified 
in the Request for a Quotation and in this Agreement. 

8. The right to order an inspection referred to in clause §1(8) above shall be 
without prejudice to any other rights of the Contracting Party, in 
particular the right to demand delivery of the Software that complies 
with the Agreement and claims for damages. 

 
§ 2 

1. The detailed scope of the subject of the Agreement envisions the supply 
of Software by the Bidder as specified in the Request for a Quotation and 
Annex 1 hereto, together with a licence for the Contracting Party to use 
such Software (ChemOffice+), as specified in Request for Quotation No. 
5.STH.2021 dated 12th of October 2021 and in this Agreement and its 
annexes. 

2. A detailed specification and description of the Software including its 
minimum parameters required by the Contracting Party are included in 
Annex 1 hereto. 

3. The Bidder undertakes to deliver the Software to the Contracting Party 
within no more than 14 (in words: fourteen) days from the date of 
signing this Agreement, and the Contracting Party’s representative for 
Software acceptance is dr Andrzej Jan Wolan. 

4. The Bidder shall deliver the Software together with a licence to use the 
Software and grant the same to the Contracting Party on the terms and 
conditions currently specified by the Software manufacturer, for the 
professional and commercial use of the Software, on 1 (one) workstation 
offering all of the Software functionalities specified in the Request for 
Quotation and Annex 1 hereto, without any time enabling the use of the 
Software at least on the territory of Poland, and without the need for the 
Contracting Party to incur any costs other than the remuneration 
specified in clause §3 of the Agreement, payable to the Bidder and the 
Software manufacturer (if it is not the Bidder himself) or any third 

Zamawiającego, Wykonawca pokryje te koszty w całości jeżeli okaże 
się, że producent Oprogramowania w jakimkolwiek zakresie zgłosi 
zastrzeżenia do Oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu 
przez Wykonawcę lub wynikającego z Zapytania Ofertowego i 
niniejszej Umowy sposobu korzystania przez Zamawiającego z 
Oprogramowania. 

8. Prawo zlecenia inspekcji, o której mowa w ust. 8 nie ogranicza ani nie 
wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do 
żądania dostarczenia Oprogramowania zgodnego z Umową oraz roszczeń 
odszkodowawczych. 

 
§ 2 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przewiduje dostawę 
Oprogramowania, przez Wykonawcę w liczbie kopii wynikającej z 
Zapytania Ofertowego i Załącznika nr 1 do Umowy, wraz z licencją na 
korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania – ChemOffice+, 
zgodnie ze specyfikacją określoną w Zapytaniu Ofertowym nr 5.STH.2021 
z dnia 12 października 2021 roku i niniejszej Umowie oraz jej 
załącznikach. 

2. Szczegółowa specyfikacja i opis Oprogramowania zawierający jego 
minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego zawarte są w 
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie do 
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni 
licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, a przedstawicielem 
Zamawiającego do odbioru Oprogramowania jest: dr Andrzej Jan Wolan. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie wraz z licencją 
na korzystanie z Oprogramowania udzielaną Zamawiającemu na 
warunkach aktualnie określonych przez producenta Oprogramowania, 
dla zawodowego i gospodarczego, zarobkowego wykorzystywania 
Oprogramowania, w ramach 1 (jednego)  stanowiska, , w zakresie 
wszystkich funkcjonalności Oprogramowania wskazanych w Zapytaniu 
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parties. 
 

§ 3 
1. The Parties agree that for the performance of the Agreement the Bidder 

is entitled to a lump-sum remuneration in the amount of 
PLN/EUR_____________________________________________ net, 
_________________________VAT, ______________________gross. 

2. The lump-sum remuneration referred to in clause §3(1) above shall 
include the price of the Software, including the Software licences and all 
costs associated with the performance of the Agreement, including the 
Bidder’s risk in respect of the estimation of all costs associated with the 
performance of this Agreement as well as the impact of other factors 
which may or may not influence costs. 

3. No adjustment of the lump-sum remuneration specified in clause §3(1) 
above of this Agreement may be requested based on an 
underestimation, omission or failure to correctly recognise the scope of 
the subject of the Agreement. 

4. After the Acceptance Report is signed by the Parties without comments, 
payment of the Bidder's remuneration shall be made based on a VAT 
invoice issued by the Bidder and delivered to the Contracting Party. 

5. The Bidder shall issue VAT invoices to the Contracting Party with these 
details: Synthex Technologies Sp. z o.o., ul. Jurija Gagarina 7/134B, 87-
100 Toruń, NIP 956-229-96-41. 

6. The Parties agree that payment to the Bidder, in exchange for performing 
the Agreement, shall be made by bank transfer to the Bidder’s account 
within 60 days of receipt of the VAT invoice by the Contracting Party. 

7. The time-limit for payment shall be deemed to have been met if the 
Contracting Party debits its bank account within that period. 

 
§ 4 

1. The Parties agree that in the following cases, where non-performance or 
improper performance of the Agreement has occurred, the Bidder shall 

Ofertowym i Załączniku nr 1 do Umowy, bez ograniczeń czasowych, 
umożliwiającej korzystanie z Oprogramowania co najmniej na terytorium 
Polski, oraz bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek kosztów innych niż wynagrodzenia określone w § 3 
Umowy, tak na rzecz Wykonawcy jak i na rzecz producenta 
Oprogramowania (jeśli nie jest nim sam Wykonawca), czy jakichkolwiek 
osób trzecich. 
 

§ 3 
1. Strony ustalają, że z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje 

zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ________________________ 
netto (PLN/EUR), __________________VAT, _________________brutto.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje 
cenę Oprogramowania, w tym licencji Oprogramowania oraz wszystkie 
koszty związane z realizacją Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez uwag, zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy dokonana będzie na podstawie wystawianej 
przez Wykonawcę faktury VAT, doręczonej Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT na Zamawiającego: 
Synthex Technologies Sp. z o.o., ul. Jurija Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń, 
NIP 956-229-96-41.   

6. Strony ustalają, że płatność na rzecz Wykonawcy, z tytułu realizacji 
niniejszej Umowy, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w 
terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

7. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym 
czasie obciąży swój rachunek bankowy.  
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pay the Contracting Party a contractual penalty: 
a) in the amount of 0.5% of the gross remuneration specified in 

clause §3(1), for each day of delay if the Software has not been 
delivered within the time-limit specified in §2(3); 

b) for withdrawal from the Agreement in the amount of 20% of the 
gross remuneration specified in clause §3(1), if the withdrawal 
from the Agreement has occurred for reasons attributable to the 
Bidder. 

2. The Contracting Party shall be entitled to seek compensation on general 
terms in excess of the stipulated contractual penalties, up to the full 
amount of the damage suffered. 

3. Apart from cases indicated in legal regulations, the Contracting Party 
shall have the right to withdraw from the Agreement, retaining the right 
to demand from the Bidder a payment of the contractual penalty in the 
amount specified in clause §4(1)(a) or (b) in the following situations: 

a) in the event of a delay in the delivery of the subject-matter of the 
Agreement, lasting longer than 21 calendar days, 

b) in the event of liquidation, bankruptcy or dissolution of the 
Bidder’s enterprise, 

c) in the event of a seizure of the Bidder’s assets ordered by a duly 
empowered authority. 

4. Termination of the Agreement shall not prevent the Contracting Party 
from claiming contractual penalties. 

 
§ 5 

The Bidder shall be obliged to notify the Contracting Party immediately of any 
change in its legal status, and in particular of the commencement of 
bankruptcy, composition, restructuring or liquidation proceedings. 
 

§ 6 
The Software will be under guarantee from the manufacturer of the Software 
under the terms of the licence supplied with the Software. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że w następujących przypadkach, z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w §3 ust.1, 
za każdy dzień opóźnienia, jeżeli Oprogramowanie nie zostało 
dostarczone w terminie wskazanym w §2 ust.3;  

b) karę za odstąpienie od Umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia 
brutto wskazanego w §3 ust.1, gdy odstąpienie od Umowy 
następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu, poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z zachowaniem prawa do 
żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w 
ust. 1 lit. a) lub b) w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy 
trwającego powyżej 21 dni kalendarzowych, 

b) w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

c) w przypadku nakazanego przez uprawniony organ zajęcia 
majątku Wykonawcy. 

4. Rozwiązanie umowy nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego kar umownych. 

 
§ 5 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 
wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a w szczególności o wszczęciu 
postępowania upadłościowego, układowego, restrukturyzacyjnego lub 
likwidacyjnego.  
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§ 7 

1. Matters not covered by this Agreement shall be governed by the 
provisions of Polish law, in particular of the Polish Civil Code. 

2. Any amendment to this Agreement shall be null and void unless made in 
writing. 

3. This Agreement has been drawn up in two counterparts, one for each 
Party. 

 
 
 

……………………………………………… 
Contracting Party 
 
 

 
……………………………………………… 
Bidder 

 
 
 
Annexes: 

1. Specification of the subject of the order. 
2. Bidder’s bid dated_______________. 

Annex 1 
to the Agreement for the supply of ChemOffice+ software licence, dated 

__________________ 
 
 

CHEMOFFICE+ SOFTWARE SPECIFICATION 

 Required version of the offered Software: most current version 

  
§ 6 

Oprogramowanie objęte będzie gwarancją producenta Oprogramowania na 
warunkach wynikających z warunków licencji dostarczonej wraz z 
Oprogramowaniem. 
 

§ 7 
4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.  
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 

……………………………………………… 
Zamawiający 
 
 

 
……………………………………………… 
Wykonawca 

 
 
Załączniki: 

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy z dnia _______________. 

Załącznik nr 1  
do Umowy dostawy oprogramowania ChemOffice+ wraz z licencją z dnia 

__________________ 
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published by the manufacturer 

 Number of independent, parallel operating stations: 1 

 Term of licence: Perpetual 

 Licence coverage territory: per the terms of the license agreement 
and must enable the use of the Software on the territory of Poland 

 Ability to communicate with Google Patents (Google Patents Add-in). 

 Equipped with a browser for .mol and .sdf files (Browse .mol/.sdf 
Files). 

 Equipped with an advanced ChemDraw file browser (Browse & Drill-
down Into ChemDraw Files). 

 Equipped with an advanced viewer for ChemDraw files that are part 
of MS Word files (Browse & Drill-down ChemDraw Files Inside MS 
Word). 

 Equipped with an advanced viewer for ChemDraw files that are part 
of MS PowerPoint files (Browse & Drill-down ChemDraw Files Inside 
MS PowerPoint). 

 Export from ChemDraw to SD file in .v2000 or v.3000 format (Export 
to SD file (v2000, v3000)). 

 Creating PowerPoint Report Slide. 

 Ability to integrate ChemOffice with PubChem GHS databases 
(PubChem GHS Safety Add-in) 

 ChemACX Explorer. 

 Mnova ChemDraw Edition software. 

 Ability to communicate with the Conflex software (Interface to 
Conflex). 

 Ability to communicate with Autodock software (Interface to Conflex). 

 Ability to communicate with GAMESS 18 software (Interface to 
GAMESS 18). 

 Ability to communicate with Gaussian 16W software (Interface to 
Gaussian 16W). 

 Ability to communicate with MOPAC 2016 software (Interface to 

 
SPECYFIKACJA OPROGRAMOWANIA CHEMOFFICE+ 

 Wymagana wersja oferowanego Oprogramowania: najbardziej 
aktualna wersja 

 Ilość niezależnych, równolegle pracujących stanowisk: 1 

 Czas trwania licencji: wieczysta 

 Terytorium korzystania z licencji: zgodnie z warunkami umowy 
licencyjnej, z zastrzeżeniem iż musi umożliwiać korzystanie z 
Oprogramowania na terytorium Polski  

 Możliwość komunikacji z aplikacją Google Patents (Google Patents 
Add-in). 

 Wyposażona w przeglądarkę plików o formacie .mol oraz .sdf (Browse 
.mol/.sdf Files). 

 Posiada zaawansowaną przeglądarkę plików ChemDraw (Browse & 
Drill-down Into ChemDraw Files). 

 Posiada zaawansowaną przeglądarkę plików ChemDraw będących 
częścią plików MS Word (Browse & Drill-down ChemDraw Files Inside 
MS Word). 

 Posiada zaawansowaną przeglądarkę plików ChemDraw będących 
częścią plików MS PowerPoint (Browse & Drill-down ChemDraw Files 
Inside MS PowerPoint). 

 Możliwość eksport z ChemDraw do pliku SD w formacie .v2000 lub 
v.3000 (Export to SD file (v2000, v3000)). 

 Stworzenie raportu w PowerPoint (Create Powerpoint Report Slide). 

 Możliwość integracji ChemOffice z bazą danych PubChem GHS 
(PubChem GHS Safety Add-in) 

 Eksplorer ChemACX (ChemACX Explorer). 

 Oprogramowanie Mnova ChemDraw Edition (Mnova ChemDraw 
Edition). 

 Możliwość komunikacji z oprogramowaniem Conflex (Interface to 
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MOPAC 2016). 

 ChemFinder Ultra function (ChemFinder Ultra). 

 Export from ChemFinder Ultra to MS Word and MS Excel files 
(ChemFinder exports to MS Word / Excel). 

 Ability to access an electronic laboratory diary equipped with the 
feature of drawing chemical structures and stoichiometric reactions 
with the built-in ChemDraw. 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Contracting Party 
 
 

 
……………………………………………… 
Bidder 

 
 

Conflex). 

 Możliwość komunikacji z oprogramowaniem Autodock (Interface to 
Conflex). 

 Możliwość komunikacji z oprogramowaniem GAMESS 18 (Interface to 
GAMESS 18). 

 Możliwość komunikacji z oprogramowaniem Gaussian 16W (Interface 
to Gaussian 16W). 

 Możliwość komunikacji z oprogramowaniem MOPAC 2016 (Interface 
to MOPAC 2016). 

 Funkcja ChemFinder Ultra (ChemFinder Ultra). 

 Eksport z ChemFinder Ultra do plików MS Word oraz MS Excel 
(ChemFinder exports to MS Word / Excel). 

 Dostęp do elektronicznego dziennika laboratoryjnego mającego 
funkcję rysowania struktur chemicznych i stechiometrii reakcji z 
pomocą wbudowanego ChemDraw. 

 
 
 

……………………………………………… 
Zamawiający 
 
 

 
……………………………………………… 
Wykonawca 

 


