Projekt współfinansowany ze środków NMF i Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
2.

TRYB POSTĘPOWANIA

Do niniejszego postępowania nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164 ).
NFZ zastrzega, że ogłoszenie to jest zgodne z zasadami dotyczącymi prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia na
wykonanie usług w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym: Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 7413 zł brutto brutto.
3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór 1 eksperta, który uczestniczyć będzie w merytorycznym opracowaniu
poszczególnych elementów i funkcji aplikacji mobilnej dla osób używających telefonów komórkowych, które poprzez
codzienne podejmowanie decyzji sprzyjających zdrowiu chcą prowadzić zdrowy tryb życia i w ten sposób zapobiegać
zapadalności na choroby nowotworowe. Aplikacja przygotowywana będzie w ramach projektu „CanCell Cancer –
Zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” dofinansowanego w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009-2014, w ramach Programu: PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych
z realizacją zamówienia określa wstępny wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie nie później niż do 30.06.2017 roku przy czym I etap tj .
przygotowanie założeń i treści merytorycznej aplikacji do 28.02.2017 r., II etap tj. dostosowanie treści aplikacji do jej
funkcjonalności technicznej do 30.06.2017r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji powstających produktów
na każdym etapie ich realizacji.
5.

WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONAWCY
a) Kwalifikacje;


Stopień naukowy/tytuł naukowy- co najmniej doktora nauk medycznych



Tytuł specjalisty z zakresu: chorób wewnętrznych, onkologii lub endokrynologii;

b) Doświadczenie zawodowe lub naukowe


przynajmniej 10 publikacji naukowych (w tym co najmniej 5 zagranicznych) z ww. dziedziny medycyny,
tematyki lub problemu;
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międzynarodowe doświadczenie zawodowe w ww. dziedzinie medycyny – co najmniej 2 zagraniczne
staże/prace na Uniwersytecie lub w ośrodku naukowym/naukowo-badawczym;

6.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić swoje CV uwzględniające dorobek naukowy i zawodowy, potwierdzający
wymagania określone w pkt 5.
CV powinno zawierać podpisane oświadczenie o treści - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych(Dz. U. 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.).
7.

INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udzielają:
Anna Chwałek, tel. 225726176
8.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres:.anna.chwalek@nfz.gov.pl w terminie do 9 stycznia 2017 r.
9.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający wymaga, by oferowana cena została przedstawiona jako cena brutto brutto, którą Zamawiający przyjmuje
jako podstawę do oceny ofert i która w toku postępowania nie może ulec zmianie.
10. OCENA OFERT
Do oceny ofert Zamawiający przyjął kryterium określone poniżej.
a. Kryterium I : CENA (20% wagi oceny)
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 20.
ii. Oferta o najwyższej liczbie przyznanych podpunktów uzyska 20 punktów. Pozostałe oferty uzyskają
liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

Cm 

K
K

n
m

 20 pkt

Gdzie:
m - oznacza kolejną badaną ofertę,
Cm - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
CENA,
Kn - oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto badanej oferty,
Km - oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

.
b.
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Kryterium II: PUBLIKACJE NAUKOWE (40% wagi oceny)
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba podpunktów wynosi 40.
ii. Oferta o liczbie publikacji naukowych przekraczającej 10 (w tym 5 zagranicznych) uzyska 40
podpunktów.
iii. Liczba przyznanych podpunktów dla poszczególnych Ofert, jest zależna od liczby przedstawionych
w ofercie wypracowanych dokumentów: poniżej 10 publikacji naukowych (w tym poniżej 5
zagranicznych) - 0 ppkt

iv. Pozostałe podpunkty przyznane dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najwyższej liczbie
podpunktów, stosując poniższy wzór:

P

m



K
K

n

 40 pkt

m

Gdzie:
m - oznacza kolejną badaną ofertę,
Pm - oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium
PUBLIKACJE NAUKOWE,
Kn - oznacza liczbę przyznanych podpunktów kolejnej badanej oferty,
Km - oznacza najwyższą liczbę przyznanych podpunktów.

c.

Kryterium III: DOŚWIADCZENIE MIĘDZYNARODOWE Dm (40% wagi ceny )
i. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba podpunktów wynosi 40.
ii. Oferta o liczbie staży/prac międzynarodowych 3 i więcej uzyska 40 podpunktów.
iii. Oferta przedstawiająca 1 staż/pracę międzynarodową uzyska 20 podpunktów.

d.

Ocena łączna
i. Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru:

O C  P  D
l

m

m

m

Gdzie:
1. Ol oznacza ocenę łączną oferty
2. Cm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium CENA,
3. Pm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium PUBLIKACJE
NAUKOWE,
4. Dm oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie kryterium DOŚWIADCZENIE
MIĘDZYNARODOWE
ii. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższym
wzorem.
11. PODPISANIE UMOWY
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
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2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą, w zakresie
szczegółów realizacyjnych.

3.

Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert

4.

Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

5.

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie uszczegółowiona zgodnie z treścią wybranej oferty, w
szczególności zawartą w niej metodyką realizacji prac, w oparciu o stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego
ogłoszenia wzór umowy.

6.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu
zawarcia umowy.

7.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje czy będzie on wykonywał przedmiot zamówienia jako osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą czy jako osoba fizyczna.

12. ZAŁĄCZNIKI
Do ogłoszenia załączono:
1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy,
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach Zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do:
 opracowania treści merytorycznej aplikacji w zakresie predyspozycji genetycznej do zachorowania na nowotwory
w kontekście prawdopodobieństwa rozwoju raka w ciągu życia jak również zmian genetycznych w komórkach
zachodzących pod wpływem działania czynników mutagennych,
 dostosowania opracowanej treści merytorycznej do funkcjonalności aplikacji,
 brania czynnego udziału w 3 dwudniowych (po 8 godzin każdego dnia) spotkaniach z partnerami norweskimi (2 w
Warszawie, 1 w Bergen w Norwegii), które odbędą się w pierwszej połowie roku 2017. Narodowy Fundusz
Zdrowia pokrywa koszty podróży i pobytu w Norwegii.
Wszystkie produkty Zamówienia powinny zostać opracowane w wersji elektronicznej, w formacie PDF lub MS Word,
umożliwiającym ich przeszukiwanie pełnotekstowe oraz wydruk. Materiały mają zostać przygotowane w języku polskim,
przekazane Zamawiającemu po korekcie językowej.

OPIS APLIKACJI:
Aplikacja zawierać będzie:
 praktyczny i interaktywny słownik, który ułatwi przyswojenie wiedzy na temat zdrowego żywienia i zdrowego
trybu życia,
 słowa posegregowane tematycznie, aby użytkownik mógł nawigować po kategoriach, podkategoriach i tagach w
celu szybkiego odnalezienia interesujących treści,
 aplikacja będzie wyświetlała „porady dnia” z bazy wiedzy – słownika,
 kalendarz umożliwiający zapisywanie elementów stylu życia użytkownika jak np. ilość wypalanych dziennie
papierosów, spożytego alkoholu, spożytych posiłków – kalendarz będzie zawierał szybki formularz
ikonograficzny pozwalający na szybkie i bieżące zapisywanie aktywności,
 listy rozwijalne,
 nowoczesne grafiki – szata graficzna aplikacji będzie intuicyjna, zgodna z najnowszymi trendami, aby stała się
aplikacją codziennego użytku,
 funkcje społecznościowe – możliwość polubienia i udostępnienia wybranych treści przez portale społecznościowe
(np. Facebook, Twitter, Instagram),
 Z kim się konsultować? – informacje, że w poszczególnych tematach mogą pomóc np. dietetycy, lekarze
specjaliści, lekarze pierwszego kontaktu.
I.

A.

Część ogólna
Związek pomiędzy trybem życia a zachorowalnością na raka

W tej części opisane będą czynniki ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych.
Zastosowany zostanie ręczny wybór z listy poszczególnych czynników ryzyka (z opisem) bądź ich grupy a następnie
możliwość oszacowania ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową.

B. Czynniki genetyczne
Aplikacja będzie pytać użytkownika o czynnik występowania w rodzinie nowotworów, będzie posiadała ankietę, która
będzie sugerowała różne rekomendacje po jej zakończeniu w zależności od odpowiedzi. Silnik ankiety będzie pozwalał
na określenie współzależności pomiędzy pytaniami, a odpowiedziami i finalną rekomendacją.
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II.

Dziennik poprawy zdrowia zsynchronizowany z kalendarzem, widżetami tekstowymi i systemem
osiągnięć
1. Opis szkodliwości palenia papierosów i jego wpływ na powstawanie chorób nowotworowych;
Rekomendacje dotyczące zerwania z nałogiem nikotynowym;

2. Dieta antynowotworowa - opis głównych założeń diety antynowotworowej, jadłospis antynowotworowy

3.
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na każdy dzień tygodnia (kilka opcji na podstawie parametrów: liczba posiłków w ciągu dnia, liczba kalorii
- z możliwością zastępowania składników innymi – na podstawie parametrów – liczba posiłków w ciągu
dnia, liczba kalorii, zawartość soli i cukru; Możliwość wprowadzenia własnego menu i sprawdzenia
go/modyfikacji pod kątem profilaktyki antynowotworowej; zastępowalność niezdrowych posiłków
zdrowymi. Lista antynowotworowych posiłków i napojów; Kalkulator oblicz dzienne zapotrzebowanie
na kalorie, cukry, tłuszcz i sól oraz pokaże, jaki procent normy zostało zrealizowane/przekroczone;
Użytkownik może rejestrować systematycznie swoje posiłki, aby kontrolować parametry swojej diety.
Rejestrując nowy posiłek automatycznie będzie generowana data i godzina posiłku. Następnie użytkownik
wybierze rodzaj posiłku z listy wyboru. Następnie znajdzie się lista składników, które można będzie
wyszukiwać lub wybierać z katalogu. Przy każdym składniku będzie można określić jego ilość (w
odniesieniu do standardowych gramatur).
Aktywność fizyczna i przeciwdziałanie skutkom stresu
W tej części aplikacji dostępny będzie codzienny zestaw ćwiczeń (baza ćwiczeń) – do 30 min
intensywnego ruchu 5 dni w tygodniu z instruktażem tekstowym oraz grafikami ilustrującymi prawidłowe
wykonanie ćwiczeń.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA
WZÓR UMOWY
Umowa Nr

/2016

zawarta w dniu
2016 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala
z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 1070001057, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….
a
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………….
zawarto umowę następującej treści:
§1

1. Przedmiotem Umowy jest merytoryczne opracowanie elementów i funkcji aplikacji mobilnej ,która
zostanie przygotowana w ramach projektu „CanCell Cancer – Zapobieganie rozwojowi chorób
nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” dofinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
w ramach Programu: PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno-epidemiologicznych.
2. Umowa będzie realizowana zgodnie z poniższymi etapami:
1) Etap I - obejmujący przygotowanie założeń i treści merytorycznej aplikacji
a) Etap II - polegający na dostosowanie treści aplikacji do jej funkcjonalności technicznej.
3. Zakres i zasady realizacji przedmiotu umowy oraz wyniki prac strony ustalają w załączniku nr 1 do
umowy.
§2
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach:
1) etap I ma zostać zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r.,
2) etap II ma zostać zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2017 r.
§3
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania przedmiotu umowy i
dołoży najwyższej staranności przy jego realizacji.
2. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane materiały,
dokumenty i informacje związane z realizacją przedmiotu umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy. Zamawiający będzie inicjował spotkania uzgadniające z przedstawicielami
poszczególnych towarzystw medycznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w spotkaniach zespołu projektowego Wykonawcy.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych, organizacyjnych i
handlowych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem umowy i do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niż do wykonania umowy, do zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie przez Strony mogłoby narazić interesy Stron, w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących
działalności Zamawiającego, sposobu wykonywania czynności administracyjnych oraz wszelkich danych
objętych tajemnicą.
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§4

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt b. - publiczne wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie utworu do
pamięci komputera i sieci multimedialnych oraz Internetu.
2. Wykonawca zezwala w szczególności na bezterminowe dokonywanie przez Zamawiającego opracowań
dzieła o którym mowa w § 1 ust. 1 także do korzystania z opracowań i rozporządzania nimi w sposób
określony w ust. 1; Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego. Zamawiający ma prawo wykorzystywania dzieła w zakresie nabytych praw
autorskich majątkowych bez uzyskania zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zamówienie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i
przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne zamówienia, a w
szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności
intelektualnej, w tym za nie przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w związku z
wykonywaniem zamówienia,
5. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługują wszelkie prawa autorskie określone w tym
paragrafie, również przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia, określonego w § 5 od potwierdzenia
wykonania etapu umowy, w którym został wykonany przedmiot umowy.
§5

Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi ……………… zł brutto (słownie: ……………) wraz z
podatkiem VAT i będzie płatne w następujący sposób:
1) za wykonanie Etapu I - ……………… zł brutto (słownie: ……………………… złotych),
2) za wykonanie Etapu II - ……………… zł brutto (słownie: ……………………… złotych).
§6

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 będzie płatne w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr do
niniejszej Umowy, potwierdzającym wykonanie umowy, podpisanym ze strony Zamawiającego przez
………………….. lub upoważnioną przez niego osobę, a ze strony Wykonawcy przez ……………………
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ……………………………..
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.
§7

1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku nie wykonywania jej
postanowień, a w szczególności:
1)
wadliwego wykonania przedmiotu umowy lub poszczególnych jego etapów przez Wykonawcę, w
przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2)
rażącego uchybienia terminom określonym w § 2.
2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1 w wysokości 10%
łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5,
8

za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w § 2 oraz w załączniku nr 1 do umowy, w wysokości
0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia,
3)
za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w
wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania z
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury na co Wykonawca
wyraża zgodę.
§8
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może przenieść swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę
trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej drugiej strony o wszelkich zmianach,
które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
4. Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą,
czego Strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 3571
ustawy Kodeks Cywilny.
§9
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2)

§10
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§11
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

PROTOKÓŁ ODBIORU

W sprawie odbioru wyników pracy zgodnie z zawartą umową nr …………….. z dnia ………….r na
……………..
1. Wykonawca wykonał usługę a Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń stwierdzając, że usługa została
wykonana zgodnie z zawartą umową*
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej usługi*:
*niepotrzebne skreślić
Inne wnioski Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Wykonawca:
…………………………….
Zamawiający:
…………………………….
Data …………………………
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