
Dane Oferenta: 

 

Imię i Nazwisko: 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel: ……………………………………… Faks: ………………………………………….. 

NIP: ……………………………………… PESEL: ……………………………………… 

 

OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe NR 1_SZS_KOORDYNATOR_NAUKOWY z dnia 06.12.2017r. w 
ramach projektu pn. „Nowatorskie wykorzystanie zaawansowanej wizji komputerowej do wspomagania 
w czasie rzeczywistym zabiegów laparoskopowych w ginekologii” dotyczące  
 
jest naboru na stanowisko Koordynatora Naukowego projektu badawczego 
 
oferuję realizację usługi według poniższej specyfikacji: 
 
 

 
 

Przedmiot zapytania 

 
Waluta: 

 
PLN 

 
Stawka brutto z godzinę  

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy cywilno-prawnej w 
wymiarze 60 godzin  miesięcznie przez okres 36 miesięcy. 

Zakres obowiązków Koordynatora prac projektu badawczego będzie obejmować: 
1. Definiowanie oraz planowanie szczegółowego zakresu prac w ramach 

poszczególnych zadań projektowych. 
2. Podejmowanie technicznych decyzji dotyczących realizacji koncepcji 

zawartych w poszczególnych zadaniach projektowych. 
3. Nadzorowanie podstępu prac badawczych według harmonogramu 

projektu. 
4. Rozwiązywanie problemów napotkanych w zakresie realizacji koncepcji 

rozwiązania. 
5. Synchronizację i koordynację prac badawczych w zakresie etapów 

wykorzystania systemu nawigacji obrazowej: 

 tworzenia spersonalizowanego modelu anatomii miednicy mniejszej, 

 koncepcji wizualizacji spersonalizowanego modelu anatomii, 

 metod rejestracji sztywnej i niesztywnej modelu anatomii jamy 
brzusznej pacjenta i 
pozycji pacjenta podczas terapii, 

koncepcji kalibracji oraz ewaluacji dokładności systemu. 
6. Składanie sprawozdań z przebiegu projektu pod względem naukowym. 

Projekt obejmuje następujące etapy: 

 



1. Generacja deformowanego w czasie rzeczywistym laparoskopowego 
modelu geometrycznego anatomii pacjenta obserwowanego w 
sekwencji obrazów laparoskopowych na bloku operacyjnym podczas 
przeprowadzanego zabiegu laparoskopowego. 

2. Badania możliwych metod przepływu informacji pomiędzy 
komponentami systemu. 

3. Metody prezentacji informacji anatomicznych wspomagających 
wykonanie zabiegu laparoskopowego. 

4. Prace przedwdrożeniowe. 

 
 

 

 
Oświadczam, że: 

 
 
1. Zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę 
do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
2. Uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 
 
3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego. 
 
4. Oferta jest ważna do dnia ……………………………………………………………… 
 
5. Podane informacje oraz cena stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
 
6. Nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się 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, 
polegające w szczególności na: 
 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów 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, 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 
 
 
 
 
.......................................... dnia ............................... 
               (miejscowość)             (data) 

 
 

 
     Podpisano : ................................................................. 

                 (podpis Oferenta) 



 


