
OFERT WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE BADAWCZO-ROZWOJOWYM 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Medical Technology Center Sp. z o.o.  Sp. z o.o.  

Natolin 15, 92-701 Łódź, NIP 7282808425 , KRS 0000616460 

ogłasza rekrutację w ramach Projektu, na który Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach 

Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy 

B+R” POIR w 2017 r. 

Na stanowisko: Kierownik Naukowy ds. Fizjologii Mózgu 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należeć: 

1. Nadzór nad przygotowaniem odpowiednich wniosków do Komisji Etycznej w celu 
uzyskania pozwoleń na prowadzenia badań z użyciem zwierząt laboratoryjnych. 

2. Zaprojektowanie cyklu badań. 

3. Koordynacja wszystkich etapów badań. 

4. Kierowanie merytoryczne badaniami. 

5. Raportowanie o postępach badań co 3 miesiące. Udział w dyskusjach i konsultacjach. 

6.  Kierowanie wszystkimi pracami dotyczącymi analizy wyników. 

7. Przygotowanie wniosków z badań. 

8. Udział w upublicznieniu wyników badań na konferencjach i w publikacjach naukowych. 

Szacowany okres realizacji umowy: od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. 

Rodzaj umowy: Umowa - zlecenie, rozliczenie miesięczne, na podstawie stawki godzinowej za wykonanie 

zadań wskazanych w punktach 1 - 8 wg prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji czasu pracy. 

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert 

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 27.03.2017 r. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych Warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi w tym, 

grantów z konkursów NCN, NCBiR - co najmniej 3 projekty. 

2. Samodzielny pracownik nauki. 

3. Co najmniej 10 letnie doświadczenie naukowe w zakresie neuroelektrofizjologii, 

udokumentowane co najmniej 15 publikacjami z listy JCR. 

4. Staż w zagranicznych ośrodkach naukowych o profilu neuroelektrofizjologicznym, potwierdzony 

stosownymi dokumentami. 

5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

6. Znajomość technik i zasad postępowania wymaganych w przeprowadzeniu badań in vivo. 

7. Znajomość technik spektralnej analizy sygnałów mózgowych (w tym programu Spike 2). 

8. Posiadanie licencji na przeprowadzanie badań na zwierzętach laboratoryjnych. 

9. Umiejętność i doświadczenie w przeprowadzaniu eksperymentu ostrego i chronicznego z 

wykorzystaniem technik elektrofizjologicznych. 



10. Co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami naukowymi. 

11. Znajomość techniki anestezji wziewnej i dożylnej u małych zwierząt laboratoryjnych. 

12. Znajomość techniki stereotaksji, anatomii ogólnej i neuroanatomii małych zwierząt 

laboratoryjnych. 

Gotowość do podjęcia współpracy w Łodzi w wymiarze czasu do 70 godzin miesięcznie – zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy. 

Sposób oceny ofert: 

Zamawiający, na podstawie treści przesłanych ofert odrzuci oferty, które już na tym etapie nie spełniają 
warunków udziału w postępowaniu. Pozostali Oferenci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Kryteria oceny ofert: 

-  Oferowana cena roboczogodziny brutto pracownika - 100% (100 pkt.) 

Przez kryterium „Oferowana cena roboczogodziny” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę 
roboczogodziny brutto. Ocena w ramach tego kryterium (R) będzie obliczana na podstawie następującego 
wzoru: 

R = Rn/Ro*100 pkt. 

gdzie: 

R – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Oferowana cena roboczogodziny”; 

Rn – najniższa zaproponowana cena roboczogodziny brutto; 

Ro – cena roboczogodziny brutto zaproponowana przez oferenta; 

Informacja odnośnie zakresu wykluczenia: 

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Powiązania kapitałowe lub osobowe oznaczają wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Wykonawcą. 
Wzajemne powiązania polegają w szczególności na: 

• 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. 

Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym pracownikiem będzie podpisanie przez Zamawiającego 
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu sektorowego „InnoNeuroPharm”, finansowanego 
w ramach Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” POIR w 2017 r. oraz uzyskanie przez Zamawiającego 
pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o ile taka zgoda będzie wymagana 
na podjęcie pracy przez oferenta oraz przystąpienie do prac przez spółkę  

 



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

1. Gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek 
zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów  
z Instytucjami Pośredniczącymi; 

2. Zmiany dotyczące miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont 
bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; 

3. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

4. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu  
na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, 
ani na wynik postępowania; 

5. Rozwiązanie umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowane przez 
Narodowe Centrum badań i Rozwoju 

6. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest 
ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,  
a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy: 

a. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 

b. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej postanowień przez Strony. 

7. Zmiany w umowie mogą wystąpić kiedy podczas prowadzonych badań wystąpią okoliczności niemożliwe 
do przewidzenia na etapie założeń początkowych 

Sposób składania oferty: 

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o: 

- odniesienie się do wszystkich warunków i kryteriów przedstawionych w ofercie, 

- przesłanie CV, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów; 

- wypełnienie oświadczenia o braku powiązań, które zostało załączone do niniejszej oferty 

- podanie terminu ważności oferty 

na adres e-mail: agnieszka.jarecka@medicaltechnologycenter.eu 

w terminie do dnia 04.04.2017 r. do godziny 9:00 

Uwaga: 

Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Zastrzegamy prawo  
do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą  
z dn. 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. 



…….. dn. …………………… 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych 

Ja, niżej podpisany(a) (imię i nazwisko)……………………………………………………………………………………… 

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr……………………………………………….………………………….. 

zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………............................................................................................... 

(wypełnić zgodnie z zapytaniem) 

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez   
powiązania  kapitałowe  lub   osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania     między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

4) 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. 

 

 

………………………………………………………………………  

data i podpis  

 

 


