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Numer  22/2016/ESPI 

 

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): 

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 

Tytuł: 

Podpisanie istotnej umowy na realizację systemu telemedycznego. 

 

Treść: 

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2016 roku powziął 

informację o obustronnym podpisaniu umowy (dalej: „Umowa”) datowanej na dzień 12 maja 2016 

roku z firmą Data Techno Park  Sp. z o.o. (dalej: „DTP”) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 283b. 

Przedmiotem powyższej umowy jest wytworzenie Systemu Telemedycznego (dalej: ” System”) oraz 

świadczenie usług dostępu do Systemu w modelu IaaS. 

 

Powyższy System odegra kluczową rolę w procesie przetwarzania badań wykonanych za pomocą 

urządzenia Braster. Będzie on pełnił rolę pośrednika między aplikacją mobilną prowadzącą kobietę 

przez badanie, systemem automatycznej interpretacji, contact center oraz portalem dla lekarzy. 

Badania termograficzne przesłane przez kobiety za pośrednictwem urządzeń mobilnych 

(smartfony, tablety), będą kierowane przez System do analizy przez algorytmy komputerowe 

(System Automatycznej Interpretacji). Kolejnym krokiem będzie przesłanie do kobiety przez 

System, powiadomienia o dokonaniu analizy nadesłanych termogramów. Powyższy System 

udostępni również lekarzom dostęp do badań termograficznych. Ponadto System ten umożliwi 

gromadzenie oraz przechowywanie nadsyłanych badań  bądź też plików graficznych. 

 

DTP wykona przedmiot umowy w następujących terminach: 

1. w zakresie wytworzenia Systemu do dnia 9 lipca 2016 roku; 

2. w zakresie realizacji wdrożenia Systemu oraz wsparcia testów akceptacyjnych do dnia             

9 sierpnia 2016 roku; 

3. w zakresie realizacji wdrożenia i uruchomienia produkcyjnego nie później niż                                 

1 października 2016 roku. 

 

Zgodnie z zapisami umowy, DTP zobowiązana jest do przekazania praw do powstałego systemu 

oraz bezterminowej licencji do Oprogramowania Niededykowanego jak i do komponentów firm 

trzecich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za prace objęte Umową. 

 

Szacunkowa wartość umowy w zakresie wytworzenia Systemu, w tym w szczególności wytworzenie 

Oprogramowania Dedykowanego Emitentowi oraz licencji bezterminowej do Oprogramowania 

Niededykowanego jak i do komponentów firm trzecich jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 

kwocie netto w wysokości 494.040,00 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

czterdzieści). Jednakże Emitent zaznacza, iż kwota ta może ulec zwiększeniu w związku z 

dodatkowymi pracami, które mogą się pojawić w trakcie trwania projektu. 
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Realizacja niniejszego Projektu stanowi jeden z kluczowych elementów realizacji strategii rozwoju 

Spółki, zakładającej rozpoczęcie sprzedaży urządzenia Braster w IV kwartale 2016 roku na rynku 

polskim, a następnie na rynkach międzynarodowych, co będzie miało znaczący wpływ na sytuację  

finansową Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 


