Umowa nr …………./IV/PRO/2018
Zawarta w dniu …………..r. w Warszawie pomiędzy: ALREH MEDICAL Sp. z o.o.
ul. FILTROWA 81 /27 02-032 Warszawa NIP: 5252322473, REGON: 140002186, zwanym
Reprezentowana przez:
1. Waldemar Magnuszewski: Wiceprezes Zarządu
dalej Zleceniodawcą,
a
Firmą ……………………., ul. ……………………………. kod: ……………………, NIP: ………………………………… REGON:
………………………………..

Reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej Zleceniobiorcą
§1
Od Zleceniobiorcy oczekuje się współpracy długookresowej w zakresie opracowania, wytworzenia i
testowania gry dla nowatorskiego urządzenia w zakresie jak poniżej, jednak nieograniczonym do:
a. Utworzenie w podmiocie partnera zespołu specjalistów z zakresu wiedzy dotyczącej
opisanych prac.
b. Współpraca ciągła w minimum całym okresie realizacji usługi nad nowym urządzeniem
realizowana przez konsultacje, doradztwo i merytoryczne opiniowanie postępów prac wedle
potrzeb.
c.

Ciągłe (w całym okresie współpracy) wykorzystywanie i badanie skuteczności i przydatności
aktualnej wedle stanu prac wersji urządzenia wraz z opracowywanym dla niego
oprogramowaniem w terapii pacjentów.

d. Przeprowadzenie weryfikacji realizacji wzorców w trakcie ćwiczeń z opracowanym
urządzeniem.
e. Opracowanie minimum jednego scenariusza gry
f.

Zdefiniowanie „presetów” minimum trzech poziomów trudności

g. Scenariusz gry / scenariusze gier muszą umożliwiać ćwiczenia dolnych partii ciała i
przysiadów
h. Kompatybilność gry z platformą zarządzania treningami i monitorowania postępów na
indywidualnych kontach pacjentów przebywających na zorganizowanych turnusach
rehabilitacyjnych w ośrodkach rehabilitacji, przystosowaną do współpracy z pionizatorem
iStander PRO
i.

Gra musi prawidłowo odwzorowywać anatomiczne ruchy ćwiczącego w urządzeniu iStander
PRO

j.

Jakość wizualna gry musi odpowiadać poziomowi współczesnych gier komercyjnych

k.

Gra musi mieć możliwość rozpoczęcia treningu za pomocą kamery/kamery głębi/kamery 3d bez konieczności używania klawiatury i myszki

l.

Minimalne wymagania sprzętowe gry nie powinny być wyższe niż:
Windows 10 lub nowszy; 4GB RAM, Intel i3 lub równoważny, GeForce 1050 lub równoważna.

§2
Za wykonanie prac określonych w § 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
……………………………………,- zł NETTO (…………………………………………….. złotych NETTO) plus podatek VAT

§3
Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za zgodą
Zleceniodawcy. W takim wypadku obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę
o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. W razie zawiadomienia i zgody
Zleceniodawcy odpowiedzialny będzie tylko za brak należytej staranności w wyborze
zastępcy.
§4
Umowa zostaje zawarta na okres od 12.02.2018 do 30.09.2018 w związku z realizacją projektu
„iStander Pro- urządzenie aktywizujące z funkcją pionizacji dla osób dotkniętych urazem rdzenia
kręgowego” nr: POIR.01.01.01.-00-0424/17.

§5
1. Każda ze stron może niniejszą umowę wypowiedzieć z 2 tygodniowym okresem
wypowiedzenia.
2. Jeśli Zleceniobiorca wypowie umowę bez ważnego powodu ponosi odpowiedzialność
za wynikłą stąd szkodę w wysokości kosztów Zleceniodawcy poniesionych w ramach
tejże umowy w okresie jej obowiązywania.
§6
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla
każdej ze stron.
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