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       Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
       Nr 1/11/PO IR/2016 
         

       Koszalin, 2016-11-22 
 
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
do postępowania przetargowego dot. wyboru Wykonawcy w ramach ubiegania się 
o dofinansowanie projektu Pt.: 
„System wspomagania procesu diagnozowania i terapii  chorób psychicznych za 
pomocą Metody Otwartego Dialogu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
analizy systemowej i sztucznej inteligencji”  z  
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
 
 
I. Nazwa i adres  Zamawiającego 
Nazwa : MEDISON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
NIP :  8392830662 
REGON: 771568427 
Numer w  Krajowym Rejestrze Sadowym : 0000162320 
Adres siedziby: 
Województwo Zachodniopomorskie 
Powiat M. Koszalin 
Gmina m. Koszalin 
Miejscowość : 75-601 Koszalin, ul. Zwycięstwa 119 
Numer telefonu: +48 94 3446953  
Numer faksu: +48 94 3480970  
Adres poczty elektronicznej: szpital.medison@gmail.com 
Adres strony internetowej: www.medison.com.pl 
 
II. Tryb udzielenia  zamówienia 
 
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego 
 
 

III. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 

doradcze 

73300000-5 Projekt, realizacja badań oraz rozwój 

73210000-7 Usługi doradcze w zakresie badań 

73110000-6 Usługi badawcze 

 

http://www.medison.com.pl/
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IV.  Opis przedmiotu  zamówienia, termin realizacji. 
 
01. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań przemysłowych i prac 
rozwojowych dotyczących opracowania, testowania i weryfikacji modułów systemu 
informatycznego wspomagającego diagnozowanie i ustalanie terapii dla pacjentów z 
zaburzeniami psychicznymi na podstawie metody otwartego dialogu ze 
wspomaganiem farmakologicznym. 
02. Zakres prac badawczych: 

a) Opracowanie modeli baz danych do zapisywania informacji archiwalnych i 
bieżących o stanie zdrowia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
dotyczącymi nerwic, depresji, schizofrenii i zaburzeń seksualnych, oraz o 
ustalanych diagnozach i powadzonych terapiach. 

b) Ustalenie systemu reguł wspomagających procesy diagnozowania i ustalania 
terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, leczonych Metodą Otwartego 
Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym. 

c) Opracowanie algorytmów i testów statystycznych do analizy porównawczej 
stosowanych terapii Metodą Otwartego Dialogu ze wspomaganiem 
farmakologicznym oraz leczeniem farmakologicznym oraz algorytmów 
prognozowania terapii na podstawie danych o pacjentach zawartych w bazach 
danych. 

d) Opracowanie systemu eksperckiego wspomagającego lekarzy psychiatrów w 
diagnozowaniu i ustalaniu terapii dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
na podstawie reguł wnioskowania opracowanych z zastosowaniem logiki 
rozmytej. 

e) Opracowanie modeli matematycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci 
neuronowych i szeregów czasowych, wspomagających procesy diagnostyczne 
na podstawie danych historycznych. 

f) Opracowanie modeli matematycznych wspomagających ustalanie terapii na 
podstawie Metody Otwartego Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym. 

g) Opracowanie algorytmów monitorowania i prognozowania przebiegu terapii na 
podstawie testów psychologicznych, badań analitycznych i wyników sesji 
prowadzonych Metodą Otwartego Dialogu. 

h) Eksperymentalna weryfikacja reguł wnioskowania dotyczących procesu 
diagnostycznego i procesów terapeutycznych. 

i) Weryfikacja efektywności modeli matematycznych wspomagających procesy 
diagnostyczne i terapeutyczne oraz prognozujących przebieg terapii na 
podstawie danych z monitoringu procesów terapeutycznych. 

j)  Integracja opracowanych modułów obliczeniowych do postaci zintegowanego 
systemu ICT wspomagającego w sposób kompleksowy procesy 
diagnozowania, ustalania terapii, jej monitorowania oraz wprowadzania 
modyfikacji do ustalonej diagnozy i ustalonego procesu terapeutycznego 
prowadzonego w Metodzie Otwartego Dialogu ze wspomaganiem 
farmakologicznym. 
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03. Rezultatami / kamieniami milowymi/ prac przewidzianych w I Etapie będą : 
a)  opracowane modele baz danych do gromadzenia informacji o pacjentach z 
zaburzeniami psychicznymi, o stosowanych procedurach diagnostycznych i 
terapeutycznych w przypadku leczenia farmakologicznego oraz leczenia z 
zastosowaniem Metody Otwartego Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym.  
b)  koncepcje procedur diagnostycznych i terapeutycznych dla Metody Otwartego 
Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym oraz systemy reguł wspomagające 
podejmowanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.  
c)  koncepcja systemu monitoringu nadzorującego przebieg procesu terapeutycznego 
Metodą Otwartego Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym. 
04. Rezultatami / kamieniami milowymi/ prac przewidzianych w II Etapie będą: 
a)  bazy danych tworzonego systemu informatycznego z wprowadzonymi 
informacjami o pacjentach oraz stosowanych procedurach diagnostycznych i 
terapeutycznych.  
b) koncepcja systemu eksperckiego wspomagającego decyzje diagnostyczne i 
terapeutyczne w leczeniu zaburzeń psychicznych z zastosowaniem Metody Otwartego 
Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym. 
c) testy statystyczne i modele matematyczne wspomagające procesy diagnostyczne i 
terapeutyczne oraz prognozujące przebieg terapii 
05. Rezultatami / kamieniami milowymi/ prac przewidzianych w III Etapie będą: 
a)  zweryfikowane na podstawie wybranej grupy pacjentów reguły wnioskowania, 
testy psychologiczne oraz modele matematyczne wspomagające procesy 
diagnostyczne i terapeutyczne oraz prognozujące przebieg terapii prowadzonej za 
pomocą Metody Otwartego Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym. 
b) zmodyfikowane procedury diagnozowania i ustalania terapii dla chorych z 
zaburzeniami psychicznymi, leczonych Metodą Otwartego Dialogu ze wspomaganiem 
farmakologicznym 
06. Rezultatami / kamieniami milowymi/ prac przewidzianych w IV Etapie będą: 
a) wyniki testów wykonanych w warunkach rzeczywistych leczenia klinicznego, 
opracowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu zaburzeń 
psychicznych Metodą Otwartego Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym. 
b) wyniki testów systemu monitoringu oraz modeli prognozujących przebieg procesu 
terapeutycznego prowadzonego Metodą Otwartego Dialogu ze wspomaganiem 
farmakologicznym.  
c) wyniki porównania terapii farmakologicznej i terapii Metodą Otwartego Dialogu ze 
wspomaganiem farmakologicznym, przy zróżnicowanym udziale wspomagania 
farmakologicznego w Metodzie Otwartego Dialogu. 
07. Końcowym rezultatem IV etapu i całego projektu będzie zintegrowany system 
informatyczny wspomagający w sposób kompleksowy diagnozowanie, ustalanie 
terapii, jej monitoring oraz modyfikowanie, w przypadku leczenia zaburzeń 
psychicznych Metodą Otwartego Dialogu ze wspomaganiem farmakologicznym. 

08. Szczegółowy podział prac wraz z terminami realizacji zadań zawiera Załącznik nr 
2, dołączony do wzoru umowy warunkowej. 
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Termin realizacji: 
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu oferty – 01.03.2017 r.  
Ostateczny termin zakończenia realizacji prac – 01.03.2020 r. 
 
V.  Warunki udziału w postępowaniu. 
 
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające 
poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikiem do 
formularza zapytania ofertowego. Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych 
kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:  
1. Posiadanie statusu: uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, 
instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania 
i upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości 
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których 
mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B. 
2. Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
3. Oferent musi dysponować zapleczem informatyczno-programistycznym.  
4. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej korzystny z 
punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia 
materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. 
 
VI.  Termin, forma i adres składania ofert. 
 
1. Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim, w terminie, 
do dnia 27.12.2016 r. do godz. 10:00 na adres : MEDISON Spółka z o.o, 75-601 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 119,  przesyłką pocztową /kurierską lub osobiście w 
Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego.  
Za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym 
adresem.  
2. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął 
termin składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie oceny techniczno-
merytorycznej złożonych ofert, przeprowadzi rozmowy wyjaśniające z oferentami 
oraz powiadomi wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
3. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert 
częściowych 
4. Do oferty należy załączyć, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnione załączniki, 
wymienione jako wzór dokumentu  tj.: 
 
Załącznik nr 2. Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 3. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 
Załącznik nr 4. Oświadczenie o kryteriach dostępu. 
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VII. Kryteria oceny. 
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowanym kryteriami będą : 
 

L.p Rodzaj kryterium Punktacja Sposób oceny 

01. Cena brutto Od 0 do 
80 

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny 
badanej oferty pomnożony przez 80 

02. Zastosowanie 
najlepszych 
dostępnych 
technologii w 
zakresie 
oddziaływania na 
środowisko 

Od 0 do 
10 

Ocena zastosowanej technologii w skali od 0 
do 10 

03. Długość okresu  
gwarancji 

Od 0 do 
10 

Stosunek okresu gwarancji w badanej 
ofercie do okresu gwarancji w ofercie z 
najdłuższą gwarancją pomnożony przez 10 

 
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100. 
3. Wygrywa oferta, która sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach 
powyższych kryteriów.  
 
 
 
VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
1. Analiza ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane 
protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie dokonany 
komisyjnie przez Zamawiającego w terminie do dnia 28.12.2016 r. 
2. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym 
poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, 
jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia 
bezstronności i obiektywności wyboru. 
3. Spośród złożonych, zgodnie z punktem VI ofert, wybrana zostanie oferta, która 
sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów,  nie 
budząca wątpliwości co do realności zaproponowanej ceny . 
4. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który 
złożył ofertę oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : 
a/ odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty, 
b/ unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, 
c/ nie wybrania żadnej oferty, 
d/ pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego 
zapytania. 
6. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
7. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, zawarcie Umowy warunkowej 
na realizację przedmiotu zamówienia.  
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8. Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą będzie podpisanie 
przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach podziałania 1.1.1 
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  
 
IX. Dodatkowe informacje. 
1. Pytania dotyczące postępowania, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej 
na adres: MEDISON Spółka z o.o, 75-601 Koszalin, ul. Zwycięstwa 119, lub 
elektronicznej na adres: szpital.medison@gmail.com 
2. Osoba do kontaktu:  
Stanisław Dorosz 608 444 557 
Małgorzata Kmita 606 632 933 
Ewa Szymańska-Kłys 602 445 660 
3. Odpowiedzi na wskazane powyżej pytania zostaną udzielone w terminie 3 dni w 
tej samej formie, w której pytanie zostało zadane. 
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze zm.). 
5. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, wraz z załącznikami, znajduje się także w 
siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej: www.medison.com.pl. 
6. Złożona oferta w ramach niniejszego postępowania wraz z załącznikami nie 
podlega zwrotowi. 
7. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w 
celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. 
 
X. Warunki zmiany umowy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy 
zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w formie pisemnego aneksu z 
następujących powodów:  
a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,  
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,  
c) okoliczności siły wyższej,  
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu 
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których 
zamawiający zostanie zobowiązany. 
  
XI. Warunki unieważnienia postępowania. 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w poniższych 

okolicznościach, gdy: 

1.1. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy limit finansowy Zamawiającego. 

1.2. NCBiR rozwiąże umowę o dofinansowanie projektu. 

1.3. Wystąpi przesłanka, której wcześniej nie można było przewidzieć a  powodująca, 

że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym. 

http://www.medison.com.pl/
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1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 

podawania przyczyn. 

 
 
XII. Wykluczenia. 
 
1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są oferenci powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. 
2. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
Wykonawcą. 
3. Powiązania osobowe lub kapitałowe to w szczególności: 
3.1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
3.2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji. 
3.3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 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. 
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       Załącznik nr 2 do Zapytania  
       ofertowego  
       Nr 1/11/PO IR/2016   
    
   Wzór oferty FORMULARZ OFERTY  
 
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/11/POIR/2016 z dnia 2016-11-23, dot. 
wyboru Wykonawcy w ramach ubiegania się o dofinansowanie projektu pt.: 
„System wspomagania procesu diagnozowania i terapii  chorób psychicznych za 
pomocą Metody Otwartego Dialogu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
analizy systemowej i sztucznej inteligencji”  z  
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,  
składamy poniższą ofertę  
 

Dane Oferenta 

Nazwa  

Adres  

NIP  

Numer KRS/EDG  

Rodzaj podmiotu2  

Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu 
udzielenia zamówień podmiotom powiązanym 
(TAK/NIE) 

 

Podmiot oświadcza, iż jest jednostką naukową w 
rozumieniu art. 2, pkt 9 z wyłączeniem lit.g ustawy 
z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390z 
późn. zmianami) tj: jednostką naukową - 
prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe i 
prace rozwojowe (TAK/NIE) 

 

Podmiot oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem 
Konkursu w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020  Działanie 
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 
1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. Szybka 
Ścieżka oraz załącznikami do Regulaminu 
konkursu.  

(TAK/NIE) 

 

Dane Osoby Kontaktowej: 

Imię i Nazwisko:   

Adres e-mail:  

Telefon:  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  
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Data ważności oferty  

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług) 

 
 
 
 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

Cena  brutto w PLN  

Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii 
w zakresie oddziaływania na środowisko 
 

 

Okres gwarancji  

Warunki realizacji i termin płatności 

Termin dostawy  

Terminy płatności  
2 /  
Zgodnie z dokumentacją konkursową dla ww. podziałania ogłoszoną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/) w szczególności zgodnie z Katalogiem kosztów kwalifikowanych 
w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach projektu podwykonawstwo części merytorycznych można zlecać 
wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej 
organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności nauko-wej lub badawczo-rozwojowej jednostek 
naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała, co najmniej ocenę B. 

 
 
Oświadczenie oferenta:  
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera 
wszystkie elementy określone w Zapytaniu. 
 
 

 
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 
złożenia oferty 
 

 
 

 
Stanowisko służbowe 
 

 
 

 
Data i podpis, pieczęć imienna 
 

 
 

 
 
Pieczęć firmowa 
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      Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  
       Nr 1/11/PO IR/2016 
 
 
 
   Oświadczenie o braku powiązań  
 
 
Wykonawca/pieczątka: ……………,  
        
 
  
 
         dnia. ……………………  
NIP …………………………………………………  
REGON …………………………………………………  
 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/11/POIR/2016 z dnia 2016-11-23 
dot. wyboru Wykonawcy w ramach ubiegania się o dofinansowanie projektu pt.: 
„System wspomagania procesu diagnozowania i terapii  chorób psychicznych za 
pomocą Metody Otwartego Dialogu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
analizy systemowej i sztucznej inteligencji”  z Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój / PO IR /, 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, 
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury 
wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika,  
4) 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
    
 
      
 
 ………………………………………………………………………  
 data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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       Załącznik nr 4 do Zapytania  
       ofertowego  
       Nr 1/11/PO IR/2016 
 
 
 
 
 
 
   Oświadczenie o kryteriach dostępu  
 
 
Wykonawca/pieczątka: ……………,  
        
 
  
 
         dnia. ……………………  
NIP …………………………………………………  
REGON …………………………………………………  
 
 
   Oświadczenie o kryteriach dostępu  
 
W odpowiedzi na zapytanie nr 1/11/POIR/2016 z dnia 2016-11-23 
dot. wyboru Wykonawcy w ramach ubiegania się o dofinansowanie projektu pt.: 
„System wspomagania procesu diagnozowania i terapii  chorób psychicznych za 
pomocą Metody Otwartego Dialogu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 
analizy systemowej i sztucznej inteligencji”  z Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój / PO IR /, 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, 
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa 
 
Oświadczam(y), że:   
a) posiadamy odpowiednie zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, 
b) dysponujemy zapleczem informatyczno-programistycznym, 
c) zagwarantujemy sposób realizacji usługi badawczej korzystny z punktu widzenia 
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, 
surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji usługi badawczej.  
 
 
………………………………………………………………………  
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 


