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Załącznik nr 1 do Zapytania  

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) wykonanie pisemnego tłumaczenia z języka angielskiego na język polski: 

- umowy Managed Services Membership Agreement between the International Health 

Terminology Standards Development Organisation & the National Centre for Healthcare 

Information Systems Poland  

oraz trzech załączników do umowy:  

- Managed Services Membership Agreement Schedule 1 Service Definition, 

- Managed Services Membership Agreement Schedule 2 Service Level Agreement, 

- Managed Services Membership Agreement Schedule 3 Membership Fees, 

przekazanej przez Zamawiającego.  

b) opcjonalnie uzupełnienie tłumaczenia o naniesione przez Zamawiającego poprawki w MS 

Word w trybie śledzenia zmian; 

c) uwierzytelnienie tłumaczenia ostatecznej wersji umowy. 

 Wykonawca zobowiązuje się, że tłumaczenia będą wykonywane przez wykwalifikowanych 

tłumaczy, specjalizujących się w dziedzinie prawa, terminowo ze starannością wynikającą z 

zawodowego charakteru tych czynności. Tłumacze zobowiązani są do zachowania spójności 

terminologicznej. Wykonawca zobowiązuje się zachować szatę graficzną tłumaczonych tekstów 

zgodnie z oryginałem, uwzględniać w tekstach tłumaczeń wszystkie elementy tekstów 

oryginalnych, takie jak: rysunki, wykresy i podpisy, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe 

tych obiektów zostaną przetłumaczone.  

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania tłumaczeń pisemnych za pomocą 

programów komputerowych służących do translacji tekstów bez późniejszej weryfikacji przez 

tłumacza. 

 Materiał do tłumaczenia zostanie przekazany Wykonawcy drogą elektroniczną na wskazany 

adres email w postaci zaszyfrowanej. Hasła zostaną przekazane oddzielnym kanałem 

transmisji.  
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 Dokonane tłumaczenie oraz opcjonalne uzupełnienie tłumaczenia będą dostarczone do 

siedziby Zamawiającego w postaci elektronicznej (na płycie CD bądź na wskazany adres email 

w postaci zaszyfrowanej. Hasło zostanie przekazane oddzielnym kanałem transmisji). 

 Dokonane uwierzytelnienie tłumaczenia będzie dostarczone do siedziby Zamawiającego w 

postaci papierowej do siedziby Zamawiającego.  

 Dokumentacja, o której mowa w punkcie 1 a) obejmuje 27 stron (tj. 6292 wyrazów, 36156 

znaków ze spacjami, 42033 znaków bez spacji).  

 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności - Oświadczenie o poufności stanowi 

załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Przed przekazaniem dokumentów do tłumaczenia 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenie o poufności.  

2. Termin i płatności: 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę w nieprzekraczalnym terminie w ciągu 5 dni 

roboczych od otrzymania zlecenia tłumaczenia. Zamawiający dokona płatności za usługę po jej 

realizacji, w terminie 21 dni od dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego.  

 

 

 

 


