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SWP PO.W1.02
Protokół Odbioru

w 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  metod  inteligentnego  wyszukiwania,
indeksowania  i  dostępu  do  treści  multimedialnych, w dniu  dzisiejszym  zakończono  czynności  odbioru
obejmującego następujące prace rozwojowe:

a) rozwijanie  metod  (algorytmów)  inteligentnego  wyszukiwania,  indeksowania  i  dostępu  do  treści
multimedialnych,  które muszą usprawnić dostęp do danych cyfrowych w postaci bardzo dużej liczby
plików znacznej wielkości, zapisanych w różnych formatach,

b) programowanie i  wdrożenie interfejsu  użytkownika oprogramowania w postaci modułu inteligentnego
indeksowania  i wyszukiwania  systemu  BDAID  na  podstawie  uzyskiwanych  wyników
z przeprowadzonych prac rozwojowych,

c) weryfikowanie  uzyskanych  wyników  prac  rozwojowych  w  zaplanowanych  testach  w  warunkach
rzeczywistych  i  implementowanie  pozytywnych  wyników  w prototypach  instalacyjnych  wersji
przedmiotowego oprogramowania.

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:

Projekt 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 realizowany w ramach
Działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


