ZAPYTANIE OFERTOWE NR MAB_407_3_19 z dnia 23.12.2019 (wniosek ACNT/70/2019)
dla zamówienia na dostawę / usługę / roboty budowlane1 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro
Zamawiający:
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, 00-716
Warszawa, wpisane do Rejestru instytutów naukowych PAN, pod numerem RIN-III-20/98, NIP 525-00089-56,
Komórka Zamawiającego merytorycznie odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania:
Międzynarodowa Agenda Badawcza Astrocent: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek
(dalej: MAB Astrocent)
zaprasza do złożenia ofert na:
Przygotowanie autorskiego opracowanie statystycznego danych naukowych dotyczących analizy obrazów
hyperspektralnych wraz z opisaniem uzyskanych wyników
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego autorskiego opracowania
statystycznego danych naukowych dotyczących analizy obrazów hyperspektralnych wraz z
opisaniem uzyskanych wyników. Dane pochodzą z komputerów kwantowych D-Wave. Celem
opracowania jest przygotowanie fragmentów dwóch publikacji naukowych.
W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
- dokonać porównawczej analizy statystycznej otrzymanych wyników względem parametrów
eksperymentów,
- dokonać wizualizacji wyników,
- opisać otrzymane rezultaty.
Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi
doradcze
2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
Cena.
3. Wymagany termin / okres realizacji zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie miejsca realizacji
przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że wszelkie spotkania robocze, w tym odbiór
przedmiotu zamówienia, odbywać się będą w Zakładzie MAB AstroCent, Centrum
Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.
5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania (jeśli dotyczy):
5.1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby
wykonawca dysponował przez cały okres realizacji zamówienia osobą posiadającą co
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niepotrzebne skreślić
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najmniej następujące kwalifikacje:
a) tytuł magistra fizyki lub stopień naukowy w tej dziedzinie,
b) Przesłał do publikacji lub opublikował w czasopismach naukowych przynajmniej 1
artykuł naukowy z dziedziny fizyka o tematyce programowania komputerów D-Wave,
którego jest autorem, oraz 1 artykuł naukowy obliczeń numerycznych dla analizy szkieł
spinowych w których występuje jako współautor, przy czym udział procentowy w
stworzeniu poszczególnego artykułu nie może być niższy niż 20 procent,
c) znajomość zagadnienia obliczeń kwantowych,
d) umiejętność programowania komputerów kwantowych D-Wave,
e) znajomość tematyki znajdowania stanów niskoenergetycznych szkła spinowego,
f)

umiejętność analizy i wizualizacji danych,

g) umiejętność programowania naukowego w języku Python,
5.2.

Zamawiający zastrzega konieczność osobistego wykonania zamówienia przez osobę
posiadające ww kwalifikacje przez cały czas jego realizacji. W szczególności, Wykonawca
nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich
wierzytelności wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

5.3.

Na potwierdzenie spełniania wymogów wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 5.1
Zamawiający wymaga:

a)

W zakresie spełniania wymogu posiadania „tytuł magistra fizyki lub stopień naukowy w tej
dziedzinie” – dołączenia do oferty dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

b)

W zakresie spełniania wymogu „b) Przesłał do publikacji lub opublikował w czasopismach
naukowych przynajmniej 1 artykuł naukowy z dziedziny fizyka o tematyce programowania
komputerów D-Wave, którego jest autorem, oraz 1 artykuł naukowy obliczeń
numerycznych dla analizy szkieł spinowych w których występuje jako współautor, przy
czym udział procentowy w stworzeniu poszczególnego artykułu nie może być niższy niż 20
procent,” – przedstawienia listy publikacji. Dopuszczalne jest przedstawienie listy
upublicznionych preprintów przesłanych do recenzji do czasopism naukowych o randze
międzynarodowej.

c)

W zakresie spełniania pozostałych wymogów – złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem
zawartym w formularzu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość praktycznej weryfikacji wymaganych umiejętności
osoby realizującej zamówienie przed podpisaniem umowy.
6. Określenie warunków istotnych zmian umowy (jeśli dotyczy): nie dotyczy.
7. Informacja o ofertach częściowych (jeśli dotyczy): nie dotyczy.
8. Informacja o ofertach wariantowych (jeśli dotyczy): nie dotyczy.
9. Informacja o zamówieniach z art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP (jeśli dotyczy): nie dotyczy
10. Informacja o planowanych negocjacjach (jeśli dotyczy): nie dotyczy.
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11. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają
wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 PZP (zakaz powiązań osobowych i kapitałowych z
wykonawcą).
12. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
13. Miejsce i sposób składania oferty:
a) doręczenie na adres: Zakład MAB AstroCent, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika
PAN, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa lub
b) e-mail: zamowieniaastrocent [at] camk.edu.pl (skan podpisanej oferty wraz z
załącznikami).
14. Termin składania ofert: 30 grudnia 2019 r., godz. 12.00 .
15. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Piskorska, e-mail:
zamowieniaastrocent [at] camk.edu.pl
16. Załączniki:
a) Formularz ofertowy,
b) projekt umowy.

Zatwierdzam

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
PIOTR ŻYCKI
Data: 2019.12.23 13:58:16 CET
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Umowa nr ……

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu ……….. 2019 roku w Warszawie pomiędzy:
Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie (00-716),
ul. Bartycka 18, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-III-20/98, NIP 525-00089-56, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ……………………….,
a
……………, ………. z siedzibą w …………..pod adresem:, wpisanym do ……………….., REGON ……………….,
NIP ……………..,
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………
przy czym „Zamawiający" oraz „Wykonawca" zwani będą dalej łącznie „Stronami", a każdy z osobna
„Stroną”.

Umowę zawarto w ramach Projektu "Międzynarodowa Agenda Badawcza AstroCent: Centrum
Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie
potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze. Umowa
MAB/2018/7.

§ 1. PODSTAWA PRAWNA
1.

2.

Umowę zawarto w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, nie wymagającego stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)..
Umowa jest realizowana na potrzeby Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

Przedmiotem Umowy jest przygotowanie autorskiego opracowania statystycznego danych
naukowych dotyczących analizy obrazów hyperspektralnych wraz z opisaniem uzyskanych
wyników, w zakresie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zapytanie Ofertowe i oferta Wykonawcy stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Umowy.
Wykonawca oświadcza, że:
2.1. znana jest mu tematyka i specyfika przedmiotu zamówienia;
2.2. dysponuje odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem
pozwalającym na wykonanie przedmiotu Umowy z najwyższą starannością;
2.3. posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne do realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.
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§ 3. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY:
1.
2.

3.

Przekazanie Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania Umowy.
Dostarczenie wszystkich elementów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzone Protokołem Odbioru stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, podpisanym przez
obydwie Strony, w dwóch egzemplarzach po jedynym dla każdej ze Stron.
Przekazanie Przedmiotu Umowy będzie uznane za zrealizowane z chwilą podpisania Protokołu
Odbioru. Sam fakt dostarczenia bez potwierdzenia odbioru nie jest równoznaczny z terminową
realizacją Przedmiotu Umowy. Zamawiający deklaruje maksymalnie ………-dniowy termin
weryfikacji dostarczonego Przedmiotu Umowy w zakresie jego zgodności z wymaganiami
Zamawiającego.

§ 4. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1.

2.
3.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich
odnośnie naruszenia ich praw, w szczególności autorskich, w czasie lub w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jej części.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy.
Zamawiający wymaga osobistego wykonania Przedmiotu Umowy przez osobę o kwalifikacjach
wymaganych w Zapytaniu ofertowym.

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji, w tym danych
podlegających analizie, koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy oraz zapłaty
wynagrodzenia wskazanego w § 9.

§ 6. ZAWIADOMIENIA
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zapisów Umowy po stronie Zamawiającego
jest; tel. …….., - e-mail:
1.
Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prawidłową realizację zapisów Umowy
jest ……………………………; tel. ………………; e-mail: …………………
§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.

Administratorem danych osobowych Wynajmującego jest Centrum Astronomiczne im. M.
Kopernika PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 4 do
Umowy, zatytułowany Klauzula informacyjna RODO.

§ 8. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1.

Strony ustalają łączną maksymalną cenę całkowitą za Przedmiot umowy na łączną kwotę
……………. zł netto, tj. ………… zł brutto (słownie: ………………………).
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2.
3.

Wynagrodzenie będzie płatne po potwierdzeniu Protokołem Odbioru w § 3 Umowy.
Wynagrodzenie wymienione w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji
Przedmiotu Umowy.

§ 9. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Zapłata wynagrodzenia wynikającego z realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi
na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………
Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia należnego Wykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w pkt. 2 powyżej.
Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
W wypadku opóźnienia płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami
w ustawowej wysokości.
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych
polskich.
Wykonawca może złożyć fakturę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy
elektronicznego fakturowania - adres PEF / numer PEPPOL: 5250008956

§ 10. PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych do przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 1 i 3 niniejszej Umowy oraz do wszelkich innych utworów w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstałych w związku z czynnościami niezbędnymi do powstania przedmiotu Umowy, tak do
całości jak i ich poszczególnych części, z chwilą utrwalenia tych utworów na jakimkolwiek nośniku,
w ramach wynagrodzenia określonego w § 5, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworów,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
1.3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu czasie przez siebie wybranym,
1.4. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym do publikacji w Internecie,
1.5. utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich
nośnikach,
1.6. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką m. in. audiowizualną, magnetyczną, cyfrową i optyczną,
1.7. wprowadzania do pamięci komputera i/lub sieci multimedialnej i rozpowszechniania w sieci
multimedialnej, w tym w Internecie.
6

2. W razie ujawnienia nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy pól eksploatacji Wykonawca
zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, przenieść na Zamawiającego prawo do
wykorzystywania utworów także na tych nowych polach eksploatacji.
3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 5 Umowy:
3.1. przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich do
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 i 3 Umowy oraz do utworów wymienionych w
ust. 1 powyżej;
3.2. nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu Wykonawcy autorskich
praw osobistych w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy określonego w § 2 ust. 1 i 3
niniejszej Umowy oraz do utworów wymienionych w ust. 1 powyżej, w tym do wykonania
nadzoru autorskiego.
4. Zamawiający ma prawo przenoszenia wszelkich praw nabytych zgodnie z niniejszym paragrafem na
rzecz osób trzecich – bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy i bez konieczności
jakiejkolwiek zapłaty na rzecz Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy oraz inne powstałe utwory, które powstaną na
skutek wykonywania Umowy, będą wolne od wad prawnych, nie będą naruszać praw osób trzecich
a prawa do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zawarte w przedmiocie Umowy zostały
bądź zostaną nabyte prawidłowo od ewentualnych twórców, w sposób umożliwiający eksploatację
w zakresie przewidzianym Umową.
6. W razie gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń było nieprawdziwe, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiający może
wykonać to prawo odstąpienia w terminie 90 od dnia podpisania protokołu odbioru za dany etap
prac.
7. Niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w przypadku
zgłoszenia roszczeń osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych lub innych osób
dochodzących swoich praw z tytuły wykorzystania przedmiotu Umowy, Wykonawca zwalnia lub
zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności prawnej i zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych
roszczeń tych osób.

§ 11. KARY UMOWNE
1.

2.
3.
4.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
1.1. za opóźnienie w przekazaniu Przedmiotu Umowy, uniemożliwiających Zamawiającemu
korzystanie z Przedmiotu Umowy – kara w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego
brutto za realizację Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia;
1.2. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% całkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Zapłata kary umownej nie zwalnia z obowiązku wykonania Umowy.
Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z wynagrodzenia
Wykonawcy lub wystawić Wykonawcy notę obciążeniową.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych.

§ 12. POUFNOŚĆ
1.

Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej
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2.

3.

4.

Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie
obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.
Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia
referencji dla Wykonawcy.
Wykorzystywanie danych określonych w pkt. 1 w innych celach niż określone w niniejszej
Umowie, jak również ich publikacja nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony. Nie dotyczy to obowiązków informacyjnych wynikających z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa.
Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów
administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

§ 13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1.
2.

Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy powinny
być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
W wypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 14. WYPOWIEDZENIE UMOWY
Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie 14dniowego opóźnienia w wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy, wobec terminów określonych
w Umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego na jej podstawie

§ 15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia 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, jednak nie później niż do dnia jej wykonania. W takim wypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy:
3.1. Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia – przekazanego drugiej Stronie.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich
wierzytelności wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają
wpływu na jej interpretację.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony pod
rygorem nieważności.
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5.
6.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego
i jednym dla Wykonawcy.

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

do reprezentowania Zamawiającego

Poniższe Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy .
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu odbioru.
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO.
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Załącznik nr 3 do Umowy
Wzór protokołu odbioru do umowy nr ….............. z dnia …./…./2020 roku

Sporządzony w dniu …………………………………… roku w Warszawie pomiędzy:
Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie (00-716),
ul. Bartycka 18, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-III-20/98, NIP 525-00089-56, zwanym „Zamawiającym”,
__________________________________________________________________________________
______________________________________, zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi łącznie „Stronami”
PRZEDMIOT UMOWY:
.………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………….
UWAGI:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Podpis pracownika Wykonawcy

Podpis pracownika Zamawiającego
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