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1.

Rozwojr Regionalnego

Nazwa oraz adres Zamawiaj4cego
Predica Sp. z o. o.

ul. Altowa 2
02-386 Warszawa

2,

Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie usfug w formie umowy
pt. ,,Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem

projektu

o wsp6lpracy w ramach
sieci neuronowej oraz

rzeczywistoici hybrydowej w grach fitness." Dzialanie 1.2 Sektorowe programy B+R
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:

1)

Etap 1. Badania nad przetwarzaniem i odczytywaniem ruch6w u2ytkownlka przez urzqdzenie
Kinnect.
a. Przeprowadzenie badari nad mo2liwo6ciami urz4dzenia Kinnect do implementacji
algorytm6w zaklasyfikowanych jako metod do rozpoznawania ruchu

2)

b.

Przeprowadzenie badari nad wydajno5ci4 ijako6ci4 otrzymywanego strumienia wideo
do jego p62niejszej obr6bki

c.

Przeprowadzenie badari nad wykorzystaniem zar6wno normalnej kamery jak i kamery
na podczerwief umieszczonych w urz4dzeniu kinnect

Etap 2. Badania

i

analiza danych

z

urz4dzenia kinnect do p62niejszej weryfikacji ruch6w

uZytkownika a docelowych ruch6w trenera
a. Przeprowadzenie badafi w opaciu

o otrzymane dane z trzqdzenia kinnect oraz
zaprojektowanie modelu slu24cemu do
reprezentacji danych

b.
3)

4)

(PunktyAVektory/Pr zemieszczenie/ Szybko66 itp.)
Przeprowadzenie badaii nad Sledzeniem i przechowywaniem wartoSci wektor6w ruchu
oraz zwrotem wykonywanych gest6w

Etap 3. Implementacja funkcjonalno6ci odpowied zialnych za integracjg z urz4dzeniem Kinnect
a. Przygotowanie modulu umo2liwiaj4cego integracjg urz4dzenia Hololens z
urz4dzeniem Kinnect
b. Wy6wietlanie informacji zwrotnych otrzymanych na podstawie danych z Kinnect na
urzqdzeniu Holol-ens
Etap 4. Implementacja interfejs6w umoZliwiaj4ca dalsze przetwarzanie danych u2ytkownika
do sieci neuronowej celem weryfikacji poprawno5ci
a. Przygotowanie matematycznej reprezentacji danych otrzymanych jako wcze6niejszy
produkt umoZliwiaj4cy ich przetwarzanie (naukg) przez sied neuronow4
b. Optymalizacja ilo6ci danych otrzymywanych z urz4dzenia kinnect przesylanych do
sieci neuronowej celem ograniczenia obci42enia sieci

$)

Etap 5. Przeprowadzenie test6w integracyjnych urz4dzenia Hololens z urz4dzeniem Kinnect
a. Przeprowadzenie test6w integracyjnych urz4dzefi Hololens i Kinnect
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b. Wykonanie test6w

wydajnoSciowych op62nienia wystgpujAcego podczas

strumieniowania danych do Hololens z wykorzystaniem sieci neuronowej
Wykonawca zobowi4zuje sig do sporz4dzenia po kaZdym zakoiczonym etapie raportu z wykonanych
prac badawczo-rozwojowych zawieraj4cych podsumowanie wykonanych prac oraz osi4gnigtych

wynik6w.
Kod okreSlony przez Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (CPV):
1. 72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania
Z. 73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne uslugi doradcze
3, 73200000-4 Uslugi doradcze w zakresie badaf irozwoju

3.

Informacja o sposobie upublicznienia zaplania ofertowego

l)
2\

Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie internetowej Beneficjenta www.predica.pl.
Zapytanie ofertowe wyslano drog4 mailow4 do trzech potencjalnych oferent6w:

.

Wydziai Zastosowaii Informatyki

.

Wiejskiego w Warszawie - adres email: wzim@sggw.pl
Wydziat Zarz4dzania, Informatyki i Finans6w Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrociawiu - adres email: kontakt@ue.wroc.pl

.

Wydzial Informatyki
Poznaniu

-

i

i

Matematyki Szkoly Gl6wnej Gospodarstwa

Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w

adres email: ewa.mlynarczyk@ue.poznan.pl

3)

Zapytanie ofertowe opublikowano w Bazie Konkurencyjno6ci: Nr ogloszenia 7087766,

4.

Termin skladania ofert
Termin skladania ofert uplyn4l w dniu 19-02-2018.

5.

Wykaz ofert, kt6re wplyngly w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wplynigcia oferty do Zamawiaj4cego
Nazwa wykonawcy
Kamil Mitura
ul. Radzyriska 37, 21-306 Czemierniki
NIP: 538-17-62-783
Adam Prus It Consulting
Serocka 9al1? 07-200 Wyszk6w

Cena oferty

Data wplywu

(netto)

oferty

77 000.00 PLN

16-02-2018

82 000,00 PLN

15-02-201_8

NIP:7622000976

6.

Informacje na temat braku powi4zarf, Wykonawc6w z Zamawiaj4cym,

Wykonawcy, kt6rzy zlozyli oferty nie
kapitalowo.

sQ

podmiotami powi4zanymi z Zamawiaj4cym osobowo lub
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Przez powiqzania kapitalowe

lub

osobowe rozumie

sig

wzajemne powi4zania migdzy
Zamawiaj4cym lub osobami upowa2nionymi do zaci4gania zobowi4zah w imieniu Zamawiaj4cego
lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiajqcego czynno6ci zwi4zane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4, polegaj4ce w szczeg6lnoSci na:
a) uczestniczeniu w sp61ce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 Vo udzial6w lub akcji,

c)

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego

lub

zarz4dzaiqcego, prokurenta,

petnomocnika,

d)

pozostawaniu w zwi4zku mal2efiskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieflstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego siopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.

Kr5teria oceny ofert

1)
2J

Kryteria oceny ofert: Cena 1007o
Liczbg punkt6w uzyskanych przez Wykonawca oblicza sig wg wzoru:
P = Cn

lC.l.r.xl007o,

gdzie:

liczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta
Cn - cena najni2sza wynikaj4ca ze zloLonych ofert (spelniaj4cych wszystkie wymogi)
Corb. - cena oferty badanej
100 - maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kryterium
P

3)
4J

-

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza - uzyskuj4c najwy2sz4 liczbg punkt6w.
Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje ceng najnizszq za caloil
zam6wienia. Ze wzglgdu na charakter zlecanych prac badawczych nie jest mo2liwe udzielenia
zam6wienia odrgbnym podmiotom na poszczeg6lne etapy zam6wienia. podzial zam6wienia na

etapy wynika ze wzglgd6w technicznych zwi4zanych z przygotowan4 dokumentacj4
aplikacyjn4. S4 to prace powi4zane, w kt6rych realizacja poszczeg6lnego zadania wymaga
dokiadnej znajomoSci zadania bezpo6rednio go poprzedzaj4cego.

8.
Nr

Informacja o ocenie ofert zloionych w postgpowaniu
Podmiot skladaj4cy

Data

Informacja o spelnieniu

ofertg

wplynigcia
oferty

wymagaf szcze96lnych
na poziomie

profesjonalnym
(spelnia/nie spelnia)

Informacja o
spelnieniu
warunk6w
dotyczqcych
wykluczeti

Ocena w krvterium
cena

(spelnia/nie
1

Kamil Mitura
ul. Radzyfska 37,
21-306 Czemiemiki

16-02-2018

Spclnia

spelnia)
Spelnia

100 pkt.
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Adam Prus It
Consulting

2

Rozwo.lu RegionaLnego

t5-02-2018

Spelnia

Spelnia

93,90 pkt.

Serocka 9al17 07200 Wyszk6w

9, Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru
l) Zamawiaj4cy wybral ofertg zlo2o nq przez: Kamil Mitura, ul. Radzyriska 37, 21-306 Czemierniki
2) Oferta

jest zgodna z Zapytaniem ofertowym, zostala zlohona w wymaganym terminie oraz otrzymala
najwy2szq liczbg punkt6w spodr6d zlo2onych ofert.

10. O6wiadczam,2e doloZono wszelkich starari w celu uniknigcia konfliktu interes6w rozumianego
jako brak bezstronno6ci i obiektywno6ci przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy
do realizacji ustug, dostaw

lub rob6t budowlanych w ramach projektu objgtego

zapisami

przedmiotowej umowy o dofinansowanie.
11.

W

ramach projektu podwykonawstwo czgici prac merytorycznych, bez koniecznoSci
uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji PoSrednicz4cej, moina zlecad wyl4cznie uczelni
publicznej, paistwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce
naukowej bgd4cej organizacj4 prowadz4c4 badania i upowszechniaj4c4 wiedzg, o kt6rej mowa w
art. 2 pkt 83 rozporz1dzenia Komisj i (UE) nr 65712014 z dn\a 17 czerwca 2014 r., kt6ra podlega
ocenie jakoSci dzialalnoSci naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o kt6rej

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art.42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U.22074 r.,poz.1620l, i otrzymala co najmniej oceng B. Zlecenie wykonania czgdci

merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom ni2 wymienione w
poprzedzalqcym akapicie mo2liwe jest wyl4cznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji
PoSrednicz4cej.

Ze wzglgdu na powyzsze umowa z wybranym Wykonawc4 podpisana zostanie po uzyskaniu
akceptacj i Instytucj i PoSrednicz4cej.
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