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SWP PO.W1.03
Protokół Odbioru

 Projekcie pt. „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji,
przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”

nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0097/15-00 (koszty w kategorii „W”)

Dotyczy Umowy Zlecenia zawartej w dniu …........................... w Łodzi pomiędzy: FINN Sp. z o.o. a Imię Nazwisko.

Okres częściowego odbioru przedmiotu umowy: luty 2019 r.

Czynności odbioru przeprowadzono w okresie od: xx.02.2019 r.

Czynności odbioru przeprowadził ze strony Zamawiającego: 

Ryszard Sztoch – Prezes Zarządu.

Alicja Olczyk z polecenia Ryszarda Sztocha – Prezesa Zarządu, Kierownika Projektu.

Wykonawca: Imię Nazwisko.

1. Odbiór prac rozwojowych

1. Dla Wykonawcy działającego w roli Specjalisty w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa złożonymi danymi
cyfrowymi oraz rozwiązań zgodnych z międzynarodowymi normami, umożliwiającymi ich międzysystemową
wymianę, z obowiązkami kierowania kadrą realizującą przedmiotowe prace rozwojowe, w dniu dzisiejszym
zakończono czynności odbioru obejmującego następujące prace rozwojowe:

a) kierowanie  i  nadzorowanie  pozostałą  kadrą  i  zakontraktowanymi  podwykonawcami  Zamawiającego,
w zakresie  merytorycznych zagadnień (technicznych i naukowych)  prac dotyczących modułu centrum
certyfikacji oraz modułu zarządzania złożonymi danymi cyfrowymi systemu BDAID,

b) optymalizowanie  i  integrowanie  materiałów  informatycznych  opracowanych  przez  pozostałą  kadrę
i zakontraktowanych  podwykonawców  Zamawiającego,  w  zakresie  prac  dotyczących  ww.  modułów
systemu BDAID,

c) zgłaszanie  uwag  mających  wpływ  na  całokształt  prac  rozwojowych  oraz  aktualizację  dokumentacji
Projektu, a w szczególności dokumentów takich jak: SWP PL Plan Projektu, SWP OP – Opisy produktów,

d) projektowanie, programowanie i wdrożenie oprogramowania w postaci modułu centrum certyfikacji oraz
modułu  zarządzania  złożonymi  danymi  cyfrowymi   systemu  BDAID  na  podstawie  uzyskiwanych
wyników z przeprowadzonych prac rozwojowych,

e) zapewnienie  zakładanej  i  zaplanowanej  funkcjonalności  prototypów  ww.  modułów  systemu  BDAID
w sposób  uwzględniający  zmiany  w powszechnie  stosowanych  systemach  operacyjnych  serwerów
i urządzeń mobilnych.

2. Wykonawca przekazał do repozytorium Projektu materiały powstałe w okresie odbioru przedmiotowych prac
rozwojowych:

a) przydatne do Przeglądów Jakości wskazanych w Planie Jakości, przyjętym w Projekcie,
b) niezbędne  do  sporządzenia  Raportów  w  zakresie  oraz  w terminach  wyznaczonych  przez  przyjęte

procedury realizacji Projektu lub ogłoszonych przez Kierownika Projektu.

Zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego do wykonanych prac rozwojowych: brak.

2. Oświadczenie

Niniejszym Wykonawca oświadcza, że:

1. zrealizował przedmiotowe prace rozwojowe w czasie ??? godzin.
2. jego  łączne  zaangażowanie  zawodowe  w  realizację  wszystkich  projektów  finansowanych  z  funduszy

strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych
podmiotów, nie przekroczyło w rozpatrywanym miesiącu 276 godzin.

Wykonawca: Data: Zamawiający:
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