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zAPRoszENlE Do zŁozENlA oFERTY CENoWEJ

w celu zawarcia umowv warunkowei z dnia 08 października 2015 r. na potrzebv realizacii

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu pt. ,,opracowanie
prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi", o którego
dofinansowanie będziemy się starać w ramach prowadzonego naboru do Poddziałania 1'1.1
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowan e przez przedsiębiorstwa,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach l osi priorytetowej: Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój
ŻoI4 -2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację zadań przedstawionych
w załączonym zapytaniu ofertowym w celu zawarcia umowy warunkowej (planowany termin
zawarcia umowy warunkowej - do 30 listopada 20L5 r.).

Z powazaniem,
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- zapytanie ofertowe
- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)
- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (wzór umowy warunkowej)
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diagnostvki piersi"
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ZAPYTANIE OFERTOWE

l. Przedmiot zapvtania dotvczv:

Przedsiębiorstwo Dramiński S.A. planuje realizację projektu projektu pt. ,,opracowanie
prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi". Na jego
realizację zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie W ramach prowadzonego naboru do
Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach l osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój 2014 _ 2o2o'
W związku z powyższym planowane jest zaangażowanie jednostki naukowej do realizacji
niżej opisanych usług badawczych'

ll. Zamawiaiacv:

Dramiński S.A., ul. owocowa L7, Lo-860 olsztyn
Tel.: +48 89 527 LL 30 w.3
Fax: +48 89 527 84 44
NIP:739 385 57 06, REGON 28L4I8440
Strona internetowa : www.draminski. pl
Poczta elektron iczn a : b iu ro @d ra m inski.com; a.wiktorowicz@d ra m inski.com

Ill. Mieisce publikacii oełoszenia

L. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, ul. owocowa L7, Lo-86o olsztyn
Ż' Strona internetowa Zamawiającego: www.draminski.pl

IV. Trvb udzielenia zamówienia '

Zasada konkurencyjności określona w wytycznych kwalifikowania wydatków do programów
op e racyj nych o kresu p rogra m oW ania Ż01'4-Ż020 :

http://www.fundusz eiskie.sov. nl/stronv/o-fu n d usza ent Zne-\ir/-

zakresie-kwalifikowalnosci-wvdatkow-w-ramach-eu ropeiskiego-funduszu-rozwoiu-
reEiQł.a.lnegq:.e.p ropeiskieeo _fu nd usz.u-spoleczn ego:.oraz-fu ndusąu-spoin.o*sci_na_lata-?gL4-
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Niniejsze zamóWienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia ŻOo4 r. Prawo
Zamówień Publicznych z poźniejszymi zmianami

V. opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze - CPV:
73000000-2
Przedmiotem zapytania jest wykonanie ponizej opisanych zadań badawczych oraz
sporządzenie raportów z przeprowadzonych badań. Zakres prac obejmuje:

Zadanie nr 1. Przeprowadzenie pomiaróW ośrodków biologicznych i ich fantomów
metodami komputerowej tomografii ultradźwiękowej oraz analiza obrazów uzyskanych
tymi metodami

W ramach zadania należy przeprowadzić wieloprzekrojowe pomiary dostępnych na rynku
kilku fantomów piersi zróżnicowanych ze względu na strukturę (imitacje cyst, guzków, różne
wartości prędkości i tłumienia ultradźwięków), wybranych ośrodków biologicznych oraz
specjalnie opracowanych fantomów agarowych. Pomiary metodami tomografii
ultradźwiękowej należy wykonać na urządzeniu zleceniodawcy, a następnie zrekonstruować
obrazy tych fantomów i ośrodków biologicznych w wielu przekrojach, umożliwiających
wizualizację trójwymiarową. W celu uzyskania referencyjnych obrazów badanych obiektów i

ośrodków, te same przekroje należy zobrazować za pomocą rentgenowskiej tomografii
kom p uterowej, tomografii rezona nsu m agnetyczn ego oraz u ltrasonografii.
Fantomy agarowe powinny zostać specjalnie opracowane do tomograficznych pomiarów
transmisyjnych i odbiciowych pod kątem kształtu, zróżnicowania prędkości i tłumienia
ultradźwięków, wprowadzania struktur o różnym kształcie i współczynniku rozproszenia fali
u ltradźwiękowej.
obrazy przekrojów zrekonstruowane na podstawie pomiarów metodami tomografii
ultradźwiękowej należy porównać z referencyjnymi obrazami przekrojów uzyskanymi
metodami TK, MRl oraz USG pod kątem analizy rozdzielczości i wierności odwzorowania
struktur niejednorodnych.
Wyniki badań powinny zostać opublikowane W uznanych czasopismach naukowych

Szacunkowy czas realizacji: około 8 miesięcy

Zadanie nr 2z opracowanie algorytmów składania wycinkowych obrazów USG piersi
w całościowe przekroje koronalne

W ramach zadania należy opracować stanowisko pomiargwe umożliwiające obrót głowic
ultrasonograficznych wokót zanurzonych w wodzie obiektów oraz rejestrację obrazów USG
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dla ustalonych kątów obrotu. Na podstawie takich pomiarów różnych fantomów i ośrodków
biologicznych należy opracować kilka algorytmów składania pikseli obrazów UsG
rejestrowanych pod wieloma różnymi kątami dookoła obiektu w jeden obraz dookólny
(metoda FAscl _ full angle spatial compound imaging); algorytmy powinny być zroŻnicowane
ze względu na sposób Wyznaczania wartości nakładających się pikseli' Algorytmy powinny
uwzględniać zniekształcenia występujące w obrazie USG i odpowiednio je korygować (tzw.
naciąganie siatki pikseli).
W pomiarach nalezy wykorzystać roŻne głowice ultradźwiękowe (liniowe, sektorowe),
analizując jakość uzyskiwanych obrazów dookólnych w zależności od różnych parametrów
(wielkość i rodzaj głowicy, odległość ogniska, częstotliwość, odległość głowicy od osi obrotu,
r ozdzielczość ob razów UsG ).

Szacunkowy czas realizacji: około 9 miesięcy

Zadanie nr 3: Zbadanie możliwości zastosowania w ultradźwiękowej tomografii
transmisyjnej, odbiciowej i USG piersi sygnałów z Iiniową modulacją częstotliwości oraz z
dyskretną modulacją fazy za pomocą kodów algebraicznych

W ramach zadania należy zbadać możliwość polepszenia wykrywalności zmian w tkance
piersi metodami ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej, odbiciowej i UsG przez
zwiększenie stosunku sygnał-szum dla sygnałów transmisyjnych i odbiciowych za pomocą
specjalnie wybranych sekwencji sygnałów nadawanych, tzw. sygnałów kodowanych.
Kodowanie sygnałów nadawczych powinno być zrealizowane przede wszystkim za pomocą
liniowej modulacji częstotliwości (chirp) oraz za pomocą dyskretnej modulacji fazy
(kluczowanie fazy - np. kody Golaya).
Wykonując pomiary tomograficzne z wykorzystaniem sygnałów kodowanych i

ultradźwiękowej głowicy pierścieniowej, należy zrekonstruować obrazy przekrojów
wybranych wzorców, ośrodków biologicznych, fantomów piersi i porównać je z obrazami
zrekonstruowanymi z pomiarów klasycznych przY użyciu kilku-okresowych impulsów
prostokątnych w cha ra kterze i m pu lsów nadawczych.

Szacunkowy czas realizacji: około 8 miesięcy

Zadanie nr 4: opracowanle elektrycznego układu zastępczego głowicy pierścieniowej do
symulacji rozpływu napięć i prądów oraz symulacja drgań mechanicznych przetworników
piezoceramicznych głowicy pierścleniowej

Zadanie obejmuje opracowanie elektrycznego układu zastępczego elementarnych
przetworników piezoceramicznych głowicy pierścieniowej konstrukcji DRAMlŃst<l s.ł. na
podstawie precyzyjnych pomiarów częstotliwościowych charakterystyk admitancyjnych, a
następnie opracowanie elektrycznego układu zastępczego całej głowicy z uwzględnieniem
pojemności wprowadzanych przez układy mocujące przetworniki oraz przez połączenia
elektrod.
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Schemat taki powinien umożliwiać symulację rozpływu napięć i prądów W elementach
głowicy pierścieniowej. Ponadto zadanie to obejmuje również symulację drgań
mechanicznych przetworników piezoceramicznych głowicy pierścieniowej oraz sposobów
przenoszenia tych drgań w elementach konstrukcyjnych.

Szacunkowy czas ralizacji: około 4 miesięce

Zadan|e nr 5: opracowanie metody i stanowiska do testów i pomiarów głowic
pierścieniowych

Zadanie obejmuje opracowanie metody oraz stanowiska do testów głowic pierścieniowych.
W ramach zadania należy opracować metodę pomiarów, istotnych z punktu widzenia
tomografii ultradźwiękowej, parametrów przetworników głowicy pierścieniowej. Metoda
powinna wykorzystywać w roli nadajników i odbiorników tylko przetworniki głowicy. Nalezy
równiez zaprojektować automatyczne stanowisko pomiarowe przeprowadzające wszystkie
konieczne testy.
Stanowisko powinno pozwalać na określenie dla każdego przetwornika jego skuteczności i
charakterystyki kierunkowości oraz dla par przetworników rozrzutY amplitud i czasów dojścia
sygnału. Pomiary powinny równiez pozwalać na określenie obecności niepożądanych
sygnałów (przesłuchów, zakłóceń, odbić).

Szacunkowy czas ralizacji: około L1 miesięcy

V!. Warunki udziału w postepowaniu

o zamówienie może ubiegać się wyłącznie uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy,
instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją prowadzącą badania i

upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr
65L/2o1'4 z dnia t7 czerwcaŻoL4 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa W art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 4Ż
ustawy z dnia 30 kwietnia ŻoLo r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z ŻO1'4 r., poz.
1620), iotrzymała co najmniejocenę B.

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiazanym osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym (przedsiębiorstwem Dramiński s'A.). Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań W imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi W imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające W szczególności
na:
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a) uczestniczeniu W spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałow lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, W stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia - nie

spełnia" W oparciu o informacje zawarte W oświadczeniach i dokumentach
wyszczegól n ionych w rozdzia le Vl l ni n iejszego zapyta n ia.

VI!. Wvkaz oświadczeń i dokumentów' iakie maia dostarczvć Wvkonawcv w cetu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

1'. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści
oferty.

VIll. Krvteria ocenv ofertv

1. ocena ofert zostanie dokonanan na podstawie następujących kryteriów:

Lp. opis kryteriów Znaczenie

7 Cena 70

Ż Doświadczenie Ż1

3 Stanowisko badawcze 9

2. Przy ocenie ofert, wartość Wagowa wyrażona W procentach, będzie wyrażona w
punktach (t%= 1 pkt).

3. Punkty przyznane danejofercie zostaną obliczone wg poniższego Wzoru:

W=Wpc+Wpd+Wps

Gdzie:

W - ocena końcowa oferty * to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria

Wpc - ilość punktów uzyskanych w kryterium ,,cena"
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Wpd - ilość punktów uzyskanych W kryterium ,,doświadczenie"

Wps _ ilość punktów uzyskanych W kryterium ,,stanowisko badawcze"

4. Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, maksymalną ilść punktów otrzyma oferta z najniższą ceną/ pozostałym
Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana
na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego Wzoru:

cena oferty najniższej
Wpc = ---- x70

cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 70 pkt.

5. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w oparciu o Wagę kryterium ,,doświadczenie"
wynosi 2L. Maksymalną ilość punktóW W kategorii ,,doświadczenie" otrzyma
Wykonawca, który zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej trzy usługi podobne
do przedmiotu zamówienia wg poniższego Wzoru:

1) brak wykonanych usług podobnych do przedmiotu zamówienia = 0 pkt.

2) wykonana jedna usługa podobna do przedmiotu zamówienia = 7 pkt.

3) wykonane dwie usługi podobne do przedmiotu zamówienia = 14 pkt.

4) wykonane trzy lub więcej usługi podobne do przedmiotu zamówienia = 21 pkt

6. Wykonawca może otrzymać 0 lub 9 punktów W oparciu o Wa8ę kryterium
,,stanowisko badawcze" Dziewięc punktów w kategorii ,,stanowisko badawcze"
otrzyma Wykonawca, który posiada stanowisko badawcze do ultrasonografii
transmisyjnej struktur biologicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie posiada
stanowiska badawczego do ultrasonografii transmisyjnej struktur biologicznych
otrzyma zero punktów w ocenie kryterium ,,stanowisko badawcze".

7. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyzej
kryterium, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała
największą ilość pkt. z pośród ofert ważnych.

8. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne
obciążające Wykonawcę.

9. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z

wykon a n iem zamówien ia oraz waru n kami stawia nym i przez Za mawiającego'



Fundusze
Europejskie
lnteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

,

10. Cena oferty musi być podana W PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem naleznego podatku VAT - jeżeli występuje.

Ix. WYMAGANlA WoBEc oFERENTÓW

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia
Zamawiającemu oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz innym upoważnionym
instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym
dokumentów finansowych.

X. osoba upoważniona do porozumiewania sie z Wvkonawcami:

osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontakowania się z Wykonawcami jest
Andrzej Wiktorowicz, tel. + 48 601 650 1L3; +48 89 5Ż7 1'L 30 w.3; fax: +48 89 527 84 44,
e-mail: a.wiktorowicz@draminski.com oraz Daniel Konstantynowicz, tel. +48 693 393 L94; +

48 89 524BoŻ2, e-m ail : dan iel. konstantynowicz @d ra m inski.com

Xl. oferte cenowa należv złożvć do 19 października 2015 r. do godzinv 12:00 w
nastepuiacei formie:

ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzuwraz z parafowanym Wzorem umowy
warunkowej do siedziby Zamawiającego, adres:
Dramiński S.A., ul. owocowa L7, 10-860 olsztyn w formie papierowej lub w formie
elektronicznej na adres: a.wiktorowicz@draminski.com lub biuro@draminski.com lub
d a n iel. konsta ntynowicz@ d ra m i nski.com
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być
zaadresowana:

Dram|ńskiS.A. ul. owocowa 17, 10-850 olsztyn

Dotyczy: oferta na reaIizację prac badawych projektu pt.,,opracowanie prototypu
multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi"

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (art.
w formie skanu).

Termin otwarcia i oceny ofert: 19 października 20L5 r. godzina L4:00 w siedzibie firmy
Dramiński S.A.
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XlI. Uwagi końcowe:

Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy warunkowej' Planowany termin
zawaracia umowy warunkowej- do 30listopada2OL5 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przYczYnv W przypadku zaistnienia okoliczności
nieznanych Zamawiającemu W dniu sporządzania niniejszego zapytania
Ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji
wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności
nieznanych Zamawiającemu W dniu sporządzania niniejszego zapytania
Ofertowego.
oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym
elektronicznej)

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania W toku oceny ofert
wia rygod ności przedstawionych przez oferentów doku m entów, wykazów, d anych
i informacji.
Zamawiający wykluczy z postępowania oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną
z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje). ofertę oferenta wykluczonego
z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy
kwoty przedstawione W odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od
zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający Zastrzega sobie prawo
negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostaliwykluczeni z postępowania.
ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po
zakończeniu ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną
powyżej'
oferty złoŻone po terminie lub w inny sposób niz określony w punkcie Xl nie
zostaną rozpatrzone.
Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 51 k.c.
oferenci uczestniczą W postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,
nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez 7amawiającego
od postępowania ofertowego.
ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie
na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie oferent zawarł w swej
ofercie' ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność
oferty z wymaganiami.
Zamawiający dopuszcza mozliwość składania ofert częściowych na pojedyncze
zadania, przy czym zadania są niepodzielne.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

1.

Ż.

6.

7.

3.

4.

B.

12.

9.

L0.

LL.

13.

L4.

L5.
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Zamawiający może zwrocic się do Wykonawcy o Wyjaśnienie treści oferty lub
doku mentóW Wymaganych od Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w
Wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej W umowie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
W stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano Wyboru wykonawcy w
poniższym zakresie:

a) zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi
b) zmiana wynagrodzenia wykonawcy wynikająca ze zmian prawno-podatkowych
(zmiana stawek VAT, ubezpieczeń, itp.)
c) inne niemożliwe do przewidzenia na tym etapie okoliczności/warunki
Zamawiający zastrzega sobie mozliwość wyboru kolejnej wśród
najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy W przedmiocie realizacji
przed miotu niniejszego zamówienia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy'

Z poważaniem,

i-

ilł:łt

,..i:r:.r .ii'r: .',. .1:. r' -;. t".':..,'i':tt il'' 't' ..l: :,.
: 

'] 
' .-' i":.|: ł ] 1'] ,'. . i', l,.ii

., , - - ,,;i. ,'1. .. t', '- 'llt i I'

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

2. Załączniknr 2:Wzor umowy warunkowej

L6.

17.

18.

19.
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Załącznik nr t

FORMULARZ OFERTOWY

(nazwa i adres Wykonawcy)

odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 08 października 2015 r. dotyczące

planowanego do realizacji projektu projektu pt. ,,Opracowanie prototypu multimodalnego

tomografu ultradźwiękoweBo do diagnostyki piersi", na którego realizację Draminski S.A.

ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach prowadzonego naboru do Działania 1.1

Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania t.LL Badania przemysłowe i prace rozwojowe

realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

l osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu

operacyjnego lnteligentny Rozwój 2oL4 _ ŻoŻ0 poniżej przedstawiamy ofertę na realizację

poniższych usług badawczych:

t.p. Przedmiot zamówienia
Cena netto

w PLN
Podatek VAT

w PLN
Cena brutto

w PLN

1

Przeprowadzenie pomiarów ośrodków
biologicznych i ich fantomów
metodami komputerowej tomografii
ultradźwiękowej oraz analiza obrazów
uzyskanych tymi metodami

2.

opracowanie algorytmów składania
wycinkowych obrazów USG piersi
w całościowe przekroje koronalne

3.

Zbadanie możliwości zastosowania w
ultradźwiękowej tomografii
transmisyjnej, odbiciowej i USG piersi
sygnałów z liniową modulacją
częstotliwości oraz z dyskretną
modulacją fazy za pomocą kodów
algebraicznvch

4.

opracowanie elektrycznego układu
zastępczego głowicy pierścieniowej do
symulacji rozpływu napięć i prądów
oraz symulacja drgań mechanicznych
przetworników piezoceramicznych
głowicv pierścien iowei
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oferent uważa sięza związanego ofertą przez ].5o dni od terminu jej składania oraz deklaruję
możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.

oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przed miotu zamówienia.

Poniżej przedstawiam wykaz usług podobnych do przedmiotu zamówienia:

Lp. Opis wykonanych prac badawczych
Termin realizacji

usług badawczych

1,

2

3.

Posiadam/nie posiadam stanowisko badawcze do ultrasografii transmisyjnej struktur
biologicznychl.

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. Vl Zapytania
Ofertowego.

oświadczam, iż akceptuję treść dołączonej do Zapytania ofertowego umowy warunkowej,
przy czym umowa zostanie podpisana do 30 listopada 20L5 r.

I n ne informacje Wykonawcy:

5.

Opracowanie metody i stanowiska do
testów i pomiarów głowic
pierścieniowych

RAZEM:

1 Niepotrzebne skreślić

Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2

UMOWA WARUNKOWA ZLECENIA ''VYKONANIA 
PRAC BADAWCZYCH

na rzecz real izacji Projektu pt.,,Opracowa n ie prototypu m u lti moda I nego
tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi"

W ramach Programu operacyjnego lnteligentny Rozwói 2ot4-2o20
Poddziałania 1.1.1,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

przez przedsiębiorstwa"

zawarta w dniu ....'.., pomiędzy:

Dramiński S.A. z siedzibą w z siedzibą w olsztynie, przy ul. owocowej L7,10-860 olsztyn,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy W olsztynie, Vlll Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000429112, NlP:

:::::::l llll:, ;111T','.1:' J::T"J,:"J# 
przez:

a

zwanym dalej,,Wykonawcą"

wspólnie zwanymi,,Stronami".

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady
konkurencyjności, określonej w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2ol4-Żo2o", została zawarta umowa
następującej treści:

$r

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań badawczych
....oraz sporządzenia ra portu z przeprowadzonego

badania, zwanego dalej przedmiotem umowy.
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, o którym mowa W ust. ]-

zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zalącznik nr 1, będący integralną
częścią umowy.

Sz

Warunkiem niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy jest uzyskanie decyzji o
współfinansowaniu projektu pt. ,,opracowanie prototypu multimodalnego tomografu
ultradźwiękowego do diagnostyki piersi" przez Unię Europejską W ramach l osi
priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu
operacyjnego lnteligentny Rozwój 201'4 _ Żo20 Poddziałanie 1.1.L ,,Badania przemysłowe i

p race rozwojowe rea lizowan e przez p rzedsiębiorstwa"'

Sg

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej ifinansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, dysponuje potencjałem technicznym oraz kadrą, która posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotu umowy.

9ą

].. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy informacje, które są w posiadaniu
Zamawiającego i są konieczne do właściwego wykonania przedmiotu umowy (bazy danych,
dokumenty, zestawienia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania badania) w
terminie 5 dni roboczych od dnia skierowania przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie
danych.

2. Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji oraz materiałów
uzyskanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy określonych w 9 1.

9s

Przedmiot umowy zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie ... od dnia
poinformowania Wykonawcy przezZamawiającego listem poleconym o uzyskaniu decyzji, o
której mowa W 5 z umowy' Wykonanie przedmiotu umowy będzie polegało na

9s

L' odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający w terminie do ........... dni roboczych od
dnia złożenia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających
zakończenie przeprowadzonych zada ń bad awczych.

Ż. Z odbioru prac zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w terminie określonym W ust. ]-.

3. Protokół odbioru będzie określał:
a) datę i miejsce odbioru przedmiotu Umowy,
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a

b) ocenę prawidłowości wykonania zamówienia i zgodności z zakresem prac ujętych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

oświadczenie o braku zastrzeżeń do wykonanego przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa W 5 1,

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w trybie określonym W s 7'

Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić
podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżen'

Sz

Jeżeli przedmiot umowy ma wady, Zamawiający może żądac od Wykonawcy ich usunięcia
w terminie 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. W przypadku nie usunięcia wad w
terminie Zamawiający może zastosować kary umowne, określone w Ś 9 ust.2 pkt. 2) .

Jeżeli wady są istotne, a Wykonawca nie może ich usunąć lub z okoliczności wynika, że

nie zdoła tego zrobić w ustalonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub

żądać obniżenia wynagrodzenia, określonego W 5 8 ust.1 w stosunku, w jakim wartość
przedmiotu umowy wolna od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem
istniejących wad.
Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądac obniżenia wynagrodzenia,
określonego W 5 B ust.]. w stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolna od wad
pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
W wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad W Wyznaczonym terminie, a wady nie są
istotne, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

s8

L. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy Wynagrodzenie W

wysokości .. netto (słownie: .............) plus podatek VAT'
Przy stawce VAT 23%, wynagrodzenie wyniesie brutto (słownie:

.............).

2. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień uznania na rachunku Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie określone w ust.1- pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto wskazane w komparycji w terminie
L4 dni od daty wystawienia faktury.

Dane do wystawienia faktury:

Warunkiem przyjęcia faktury do zapłaty będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

c)

4.

L

2.

3.

4.

4.

5.

6.
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3.

4.

Sg

L' W razie odstąpienia od umowy przez ktorąkolwiek ze stron, strona po której leżą
przYczYnY odstąpienia, zapłaci drugiej stronie karę umowną W wysokości 20%
wynagrodzenia brutt określonego w $ 8 ust. ]..

Ż' Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną W
wysokości L % wynagrodzenia brutto określonego w 5 8 ust. ]. za:

1) każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w $ L,

2) każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy/ w stosunku do
terminu określonego w $ 7 ust. 1;

Łączna wysokość naliczonych kar umownych z któregokolwiek tytułu nie może
przekroczy ć 30% wyn agrodzen ia b rutto.
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

s10

Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki
prac/ W tym w szczególności: ............. itp' przygotowane w ramach niniejszej Umowy
będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczen z prac osób trzecich, oraz nie będą
naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich
innych osób'
W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa
autorskie, do wynikóW prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy
(.. ............... itp.) w ramach wynagrodzenia.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników prac/ o których mowa w ust. 2
obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a zwłaszcza:
a) utrwalanie, kopiowanie olaz wprowadzanie do pamięci komputerów

i serwerów sieci komputerowych,
b) wystawianie lub publiczną prezentację, W tym podczas seminariów

i konferencji,
c) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach

audio - wizualnych i komputerowych,
d) prawo do korzystania W całości lub części oraz je8o łączenia

z innymi dziełami, uaktualnienie, tłumaczenie na inne języki, zmianę barw, okładek,
czcionki oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze technicznym, nie
naruszających ich integralności,

e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za
pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną
organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego
dostępu, lnternet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilacji.

L.

Ż.

3.
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4.

5.

6.

2.

3.

W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa W s 8 ust.]. Wykonawca przeniesie na
Zamawiającego Wyłączne prawo zezwalania na Wykonywanie zależnych praw autorskich
do wyników prac powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający nabywa na

własność wszystkie egzemplarze, na których wyniki prac powstałych w związku
z realizacją przedmiotu umowy zostały utrwalone oraz autorskie prawa majątkowe
o których mowa w niniejszym paragrafie.

Utrwalone wyniki prac, określone w $ L, Wykonawca może zostawić w swojej siedzibie
wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

7' Wykonawca W porozumieniu i za zgodą Zamawiającego ma możliwość publikacji wyników
prac określonych W 5 1 w czasopismach naukowych i technicznych oraz prezentacji na

konferencjach naukowych i technicznych.

9rr

Dokumenty wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy (........................... . .......)

powinny być oznakowane, zgodnie z Wymogami Zamawiającego. oznakowanie dokumentów
będzie zgodne z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji Programu operacyjnego
lnteligentny Rozwój 20L4-2o20. Zamawiający dostarczy niezbędne szablony w tym zakresie.

S12

t. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innym podmiotom bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
Skład Zespołu Badawczego, stanowiący zalącznik nr 2 do umowy, nie może być
zmieniony W trakcie realizacji umowy bez wcześniejszego przedstawienia przez
Wykonawcę pisemnej informacji dla Zamawiającego o proponowanej zmianie wraz z
uzasadnieniem oraz wyrazenia pisemnej zgody przez 1amawiającego na Wprowadzenie
zmiany.
W przypadku naruszenia ust' 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
natychmiastowym z zachowaniem prawa do kary umownej określonejw $ 9 ust. ]..

913

1'. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w przedmiocie prac upowaznia się:

ze stronv Zamawiaiacego:

ze stronv Wvkonawcv: ...............
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2' Zmiana osoby kontaktowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy następuje
w formie pisemnej i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

$14

Wykonawca zobowiązuje się do stałej Współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
realizacji badania, informowania o stanie prac - minimum raz W tygodniu oraz niezwłocznie
przy pojawiających się wszelkich trudnościach, problemach w realizacji badania'

S1s

1'. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz inne przepisy
powszech nie obowiązujące.

Ż. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony
zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku mozliwości
osiągnięcia porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Wykonawcy.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

4' Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

9rs

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Wykonawcy i

jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający Wykonawca


