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INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

mail: ipi@ipipan.waw.pl
www.ipipan.waw.pl

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5

Warszawa, dn. 08.07.2022 r.

Zapytanie ofertowe
nr EA/ZPN-1/7/22

Powstaje w kontekście projektu
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu INFOSTRATEG III i uzależnia
realizację zamówienia od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Tytuł
Stworzenie bazy opinii o produktach na podstawie wpisów, treści multimedialnych i komentarzy
umieszczonych w sieciach społecznościowych

Terminy
Termin składania ofert: 15.07.2022
Data opublikowania ogłoszenia: 08.07.2022
Planowany termin podpisania umowy warunkowej: 07.2022

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w stosunku do zawartej
umowy:
1) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, wynikających
z konieczności usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian we wniosku
o dofinansowanie nieujawnionych przed wszczęciem postępowania;
2) zmian będących następstwem procesu oceny wniosku o dofinansowanie przez Instytucję
Pośredniczącą;
3) zmian spowodowanych koniecznością realizacji projektu z wykorzystaniem innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, niemających wpływu na cenę oferty, pod warunkiem wyrażenia
na te zmiany zgody przez Instytucję Pośredniczącą;
4) zmian wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności;
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wynikającego z winy Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia
Opis
Przewidywany czas realizacji zamówienia: nie może przekroczyć 12 miesięcy w fazie I oraz 15 miesięcy
– w fazie II.
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Faza I zamówienia
Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie opisanym poniżej.
1. Stworzenie bazy opinii dla min. 21 produktów z każdej z 3 grup produktowych: A – proszki do
prania do kolorów, B – tabletki do zmywarki, C – kubki termiczne;
2. Opinie powinny być pobierane z sieci społecznościowych, w szczególności przynajmniej: sieć
Facebook, sieć Instagram.
3. Opinie powinny być zbierane w językach: polskim, angielskim i niemieckim.
4. Wprowadzenie funkcjonalności eliminacji sklonowanych opinii w różnych źródłach oraz opinii
wygenerowanych przez boty
5. Dane pochodzące z sieci społecznościowych powinny być przekazywane Zamawiającemu
regularnie w trakcie realizacji projektu, nie rzadziej niż co dwa tygodnie.
6. Łącznie, w trakcie fazy I Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej 100 opinii dla każdego
z produktów. Jeśli dla danego produktu nie można zidentyfikować przynajmniej 100 opinii,
Wykonawca powinien dostarczyć taką liczbę opinii, jaka jest dostępna.
7. W przekazywanych danych dostępne powinny być następujące elementy:
- nazwa produktu,
- dane identyfikujące produkt,
- dane producenta,
- data wystawienia opinii,
- data pobrania danych,
- język w którym sformułowana jest opinia,
- lokalizacja opinii,
- ocena liczbowa (np. gwiazdkowa) (jeśli jest dostępna),
- treść opinii (całość lub próbka treści z wyszukiwanymi wyrażeniami w przypadku długich
treści) (jeśli jest dostępna),
- źródło danych (opinii/informacji),
- tagi przeszukiwawcze,
- powiązania/porównania produktowe,
- materiały wizualne i graficzne (zdjęcie, film, itp.),
- ID opinii,
- kody klasyfikacji produktu,
- grupa produktów,
- model,
- inne metadane dostępne w sieci społecznościowej (np. liczba reakcji / likes / repost /
komentarzy, itp.)

Faza II zamówienia
Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych w zakresie opisanym poniżej.
1. Rozszerzenie bazy opinii dla kolejnych min. 10 produktów z każdej z 3 grup produktowych
(z I fazy), oraz stworzenie bazy opinii dla min. 10 produktów z każdej z 6 nowych grup
produktowych (D – proszki do prania do białego, E-krem do opalania, F-pieluchy dla dzieci);
2. Opinie powinny być pobierane z sieci społecznościowych, w szczególności przynajmniej: sieć
Facebook, sieć Instagram, sieć YouTube (opisy filmów, komentarze, transkrypcje nagrań).
3. Wprowadzenie funkcjonalności codziennego przeszukiwania zasobów, aktualizowania bazy
danych i zliczania opinii do katalogów pozytywne/negatywne opinie
4. Zapewnienie udostępnienia zebranych danych oraz opis sposobu ich udostępniania
z uwzględnieniem przepisów prawa – w szczególności poddaniu danych odpowiedniej
anonimizacji;
5. Opinie powinny być zbierane w językach: polskim, angielskim i niemieckim.
6. Dane pochodzące z sieci społecznościowych powinny być przekazywane Zamawiającemu
regularnie w trakcie realizacji projektu, nie rzadziej niż co dwa tygodnie.
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7. Łącznie, w trakcie fazy I Wykonawca powinien dostarczyć co najmniej 100 opinii dla każdego
z produktów.
8. W przekazywanych danych dostępne powinny być następujące elementy:
- nazwa produktu,
- dane identyfikujące produkt,
- dane producenta,
- data wystawienia opinii,
- data pobrania danych,
- język w którym sformułowana jest opinia,
- lokalizacja opinii,
- ocena liczbowa (np. gwiazdkowa) (jeśli jest dostępna),
- treść opinii (całość lub próbka treści z wyszukiwanymi wyrażeniami w przypadku długich
treści) (jeśli jest dostępna),
- źródło danych (opinii/informacji),
- tagi przeszukiwawcze,
- powiązania/porównania produktowe,
- materiały wizualne i graficzne (zdjęcie, film, itp.),
- ID opinii,
- kody klasyfikacji produktu,
- grupa produktów,
- model,
- inne metadane dostępne w sieci społecznościowej (np. Liczba reakcji / likes / repost /
komentarzy, itp.)

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Kody CPV
Kod: 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
(Wspólny Słownik Zamówień)

Miejsca realizacji
cała Polska

Harmonogram
Początek realizacji
01.08.2022, w tym:
•
•

01.08.2022 – Faza I (nie przekroczy 12 miesięcy)
01.12.2023 – Faza II (nie przekroczy 15 miesięcy)

Termin rozpoczęcia realizacji może się zmienić i zostanie ostatecznie określony w umowie
o dofinansowanie projektu w ramach konkursu INFOSTRATEG III ogłoszonego w ramach Strategicznego
Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne,
telekomunikacyjne i mechatroniczne”. Nabór trwa w okresie 1 grudnia 2021 – 27 stycznia 2022.
Warunkiem rozpoczęcia Fazy II będzie brak opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu lub w ocenie
wyników Fazy I oraz uwzględnienie Zamawiającego w grupie wykonawców, którzy zostali dopuszczeni
do Fazy II realizacji projektu INFOSTRATEG III (decyzja w tej sprawie spodziewana jest po 16 miesiącach
od rozpoczęcia realizacji projektu).

Koniec realizacji
28.02.2024
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Czy występuje płatność częściowa
NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Wiedza i doświadczenie
Składający ofertę musi wykazać, że posiada odpowiednie doświadczenie niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, licząc od dnia ogłoszenia zapytania, wykonał
lub jest w trakcie realizacji projektu/projektów B+R o łącznej wartości co najmniej 5 mln zł netto,
w tym:
przynajmniej jeden projekt o wartości minimum 500 000 zł obejmował prace B+R w zakresie
przetwarzania języka naturalnego,
• przynajmniej jeden projekt B+R dotyczący zastosowania metod uczenia maszynowego
i sztucznej inteligencji w systemach informatycznych
oraz realizował przynajmniej trzy zamawiane usługi badawcze w tym obszarze.
•

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku należy dołączyć wykaz wykonanych
projektów B+R oraz zamawianych usług badawczych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
tego warunku z podaniem ich nazwy i/lub rodzaju oraz wartości netto, daty wykonania, nazwy
zamawiającego - Załącznik nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Składający ofertę musi dysponować odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamawianych prac B+R, w składzie:
•
•

przynajmniej 4 pracowników posiadających doświadczenie w realizacji prac w zakresie
przedmiotu zamówienia,
przynajmniej 1 pracownik posiada doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, czyli
minimum. 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania lub realizacji prac B+R
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Weryfikacja spełnienia przez Wykonawcę warunku następuje na podstawie stosownego oświadczenia
składanego według wzoru w treści oferty (Załącznik nr 2).

Kryteria oceny
Kryterium: Wartość zamówienia brutto
Punktacja: 0 - 10
Sposób oceny: 100 pkt – oferta z najniższą ceną brutto
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru: C = CMIN / COF x 100 pkt, gdzie
C – liczba punktów
CMIN – najniższa cena wśród złożonych ofert
COF – cena rozpatrywanej oferty

Informacja o planowanych zamówieniach
Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
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Pozostałe warunki
Warunek podpisania umowy o dofinansowanie
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę warunkową na wykonanie przedmiotu zamówienia, gdzie
warunkiem zawieszającym będzie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu
przez Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym lub Partnerami. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym/Partnerami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego/Partnerów lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
/Partnerów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą
Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów wraz z ofertą:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli
Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
b) pełnomocnictwa upoważniającego do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy, o ile ofertę
podpisuje pełnomocnik (pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) wykonawca nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym lub Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania
mu środków na realizację projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
4. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców
oraz zamieści informację o nieudzieleniu zamówienia w bazie konkurencyjności.
1.
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Pozostałe informacje
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy informacji i dokumentów
niezbędnych dla prawidłowego świadczenia usługi zgodnie z profesjonalnymi standardami.
3. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje prawem chronione.
4. Zamawiający za wykonywanie przedmiotu będzie się rozliczał z Wykonawcą na podstawie faktury
wystawionej w terminie 7 dni od akceptacji protokołu odbioru.
5. Wynagrodzenie to obejmować będzie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
6. Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie oferty według wzoru w załączniku nr 2, drogą
elektroniczną e-mailem na adres: zamowienia@ipipan.waw.pl do dnia 15.07.2022 r. W temacie
wiadomości proszę podać „Zapytanie ofertowe z dn. 08.07.2022”.
7. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres: zamowienia@ipipan.waw.pl.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia.
9. Do spraw nieuregulowanych w treści niniejszego Zaproszenia mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.), ustawa z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.).
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.

Załączniki
1.
2.
3.
4.

Klauzula informacyjna RODO;
Oferta (wzór);
Wykaz wykonanych projektów B+R (wzór);
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór).
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z
siedziba w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5 (dalej IPI PAN), instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk;
o dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w IPI PAN: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Podstaw
Informatyki PAN, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, adres e-mail: iod@ipipan.waw.pl;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przeprowadzeniem zapytania ofertowego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja zapytania zostanie
udostępniona w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa
Pzp”;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia zapytania, a jeżeli czas
trwałości projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwałości projektu;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez wykonawcę w związku z udziałem wykonawcy w zapytaniu
ofertowym;
o wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do Pani/Pana spoczywa na wykonawcy, który w ramach
złożonej dokumentacji ofertowej złożył odpowiednie oświadczenie przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
o wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO1;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

o nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (wzór)

Oferta
dotyczy Zapytania ofertowego z dn. 08.07.2022 r. dla usługi pn.
Stworzenie bazy opinii o produktach na podstawie wpisów, treści multimedialnych i komentarzy
umieszczonych w sieciach społecznościowych
ogłoszonego przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, 01-248
Warszawa, znak sprawy EA/ZPN-1/7/22
Nazwa Wykonawcy :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
................................................................................................................................................................
(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr lokalu)

Numer telefonu:

........................................

NIP (jeśli dotyczy):

........................................

REGON (jeśli dotyczy):

........................................

Adres e-mail:

........................................

Reprezentowany przez: ........................................
1. W odpowiedzi na ww. Zapytanie ofertowe z dn. 08.07.2022 r. składam ofertę zgodną
z przedmiotem zamówienia i warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym, z ceną:
Cena (PLN)

Faza I

Faza II

Ogółem

Netto
Podatek VAT
Brutto
2. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamawianych prac B+R, w składzie:
a. przynajmniej 4 pracowników posiadających doświadczenie w realizacji prac w zakresie
przedmiotu zamówienia,
b. przynajmniej 1 pracownik posiada doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, czyli
minimum. 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania lub realizacji prac B+R
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Zapytaniu.
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4. Oświadczamy, że pozostajemy związani naszą ofertą przez 30 dni, liczone od terminu składania
ofert.
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych
w Zapytaniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że dane zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach są
aktualne na dzień składania ofert.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2.

............................... dn. ...............................

(miejscowość)

(data)

................................................................................
Podpis Wykonawcy

Załączniki:
1. Wykaz wykonanych projektów B+R
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

2

Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć treść oświadczenia, np. przez jego wykreślenie).

str. 9/11

Instytut Podstaw Informatyki PAN – Zapytanie ofertowe z dn. 08.07.2022 r.

str. 10/11

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (wzór)
Nazwa Wykonawcy :
........................................
........................................
Adres Wykonawcy:
........................................

(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr lokalu)

Wykaz wykonanych projektów B+R
dotyczy Zapytania ofertowego z dn. 08.07.2022 r. dla usługi pn.
Stworzenie bazy opinii o produktach na podstawie wpisów, treści multimedialnych i komentarzy
umieszczonych w sieciach społecznościowych
Wykaz projektu/projektów B+R, które Wykonawca wykonał lub jest w trakcie realizacji:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(tytuł projektu, zamawiający/instytucja finansująca, data wykonania, wartość netto)

Łączna wartość ww. projektów wynosi co najmniej 5 mln zł netto, w tym
• przynajmniej jeden projekt o wartości minimum 500 000 zł obejmuje prace B+R w zakresie
przetwarzania języka naturalnego,
• przynajmniej jeden projekt B+R dotyczy zastosowania metod uczenia maszynowego i sztucznej
inteligencji w systemach informatycznych
Wykaz zamawianych usług badawczych w ww. zakresach:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa usługi, zamawiający/instytucja finansująca, data wykonania, wartość netto)

............................... dn. ...............................
(miejscowość)

(data)

................................................................................
Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (wzór)
Nazwa Wykonawcy :
........................................
........................................
Adres Wykonawcy:
........................................

(miejscowość, kod, ulica, nr domu, nr lokalu)

Oświadczenie
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

dotyczy Zapytania ofertowego z dn. 08.07.2022 r. dla usługi pn.
Stworzenie bazy opinii o produktach na podstawie wpisów, treści multimedialnych i komentarzy
umieszczonych w sieciach społecznościowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumiem 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:
b.
c.
d.
e.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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.

............................... dn. ...............................

(miejscowość)

(data)

................................................................................

Podpis Wykonawcy
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