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1.

Fundusze

Europejskie
lnteligentny Rozw6j

Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rorwoju Regionatneqo

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

ul. Altowa 2
02-386 Warszawa

2.

Przedmiotzam6wienia

Przedmiotem zam6wienia iest rvykonanie uslug w formie umowy o wsp6lpracy w ramach
proiektu pt. ,,Pra ce badawczo-rozwojowe nad zastosowoniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici
hybrydowej w grach fitness." Dzialanie 1.2 Sektorowe programy B+R wsp6lfinansowanego ze
6rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:

1)

Etap 1. Przygotowanie scenariuszy testorvych aplikacji dla poszczeg6lnych komponent6w:
a. Przygotowanie scenariuszy testowych dla por6wnania mo2liwych algorytm6w do
sluZ4cych do odwzorowania przestrzennego
b. Przygotowanie scenariuszy testowych dla por6wnania metod odpowiedzia\nych za
Sledzenie i wykrywanie ruchu na podstawie sekwencji wideo
c. Przygotowanie scenariuszy testowych aplikacji podczas interakcji z interfejsem 2D
d. Przygotowanie scenariuszy testo\4ych aplikacji dla nauki i weryfikacji sieci
neuronowej rozpoznaj4cej ZIe wykonane iwiczenia
2) Etap 2. Przygotowanie scenariuszy testowych funkcjonalnej aplikacji:
a. Przygotowaniescenariuszyfunkcjonalnychend-to-endaplikacii
b. Przygotowanie scenariuszy test6w wydajnosciovr,ych aplikacji [np. czas
rozpoznawania postaci)
3) Etap 3. Przygotowanie algorytm6w testuj4cych dla gest6w oraz komend glosowych
a. Przygotowanie test6w jednostkowych weryfikuj4cych poprawnoSi zachowania
komponentu rozpoznawania ruchu/gest6w
b. Przygotowanie test6w jednostkorvych weryfikuj4cych poprawno66 zachowania
komponentu rozpoznawania komend glosowych
4l Etap 4. Przygotowanie algorytm6w testujqcych osblugi zadafi trener6w
a. Przygotowanie test6w jednostkonych weryfikujqcych poprawno6i zachowania siq
interfejsu u2ytkownika w zale2noSci od danych wej6ciowych
5J Etap 5. Wykonanie test6w wsp6ldzialaj4cych komponent6w TFVC, TFBS, VS I Unity
a. Przeprowadzenie test6w komponent6w odpowiedzialnych za Continous Deployment
b. Przeprowadzenie test6w TFBS i obslugi procesu Daily Build
6J Etap 6, Przeprowadzenie algorytm6w testujacych poprawnoS6 wykonanych ruch6w
uZytkownika
a. Implementacja test6w automatycznych odpowiedzialnych za weryfikacjq calego
rozwi4zania end-to-end z uwzglqdnieniem warunk6w brzgowych.
7J Etap T.Przeprowadzenie calo(ciowych test6w akceptacyinych alfa
a. Przeprowadzenie i koordynacja test6w akceptacyjnych przed wypuszczeniem
produktu alfa
b. Sporzqdzenie raport6w z podsumowaniem wynik6w dotychczasowych test6w
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Wykonawca zobowiEzuje siq do sporz4dzenia po kaZdym zakonczonym etapie raportu z wykonanych prac
badawczo-rozwojowych zawierajEcych podsumowanie wykonanych prac oraz osiEgniqtych wynik6w.
Kod okreSlony przez Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV):
72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania

L.
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73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne uslugi doradcze
73200000-4 Uslugi doradcze w zakresie badaf i rozwoju

3.

Informacja o sposobie upublicznienia zap5rtania ofertowego

l) Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie intemetowej

Beneficjenta:

https ://predica.pl/zapytania-of ertowe/

2)

Zapytanie ofertowe wyslano drog4 mailow4 do trzech potencj alnych oferent6w:

.

Wydzial Zastosowai Informatyki

.

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

.

Wydzial Informatyki
Poznaniu

-

i

i

Matematyki Szkoty Gl6wnej Gospodarstwa

Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w

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

3\

Zapytante ofertowe opublikowano w Bazie Konkurencyjno6ci: Nr ogloszenia 1087771.

4.

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

5.

Wykaz ofert, kt6re wplyngly w odpowiedzi na zapltanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wplynigcia oferty do Zamawiaj4cego
Nazwa wykonawcy
Dariusz Zelazny

Al. Ken

Cena oferty

Data wplywu

(netto)

oferty
19-02-20t8

95 700.00 PLN

521120

02-797 W arszawa
N lP: 6572112660

6.

Informacje na temat braku powi4zari Wykonawc6w z Zamawiaj4cym.

Wykonawcy, kt6tzy zlozyli oferty nie sq podmiotami powi4zanymi z Zamawiajqcym osobowo lub
kapitalowo.

Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania migdzy
Zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi do zaci4gania zobow'l4zah w imieniu Zamawiaj1cego
lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawialqcego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4, polegaj4ce w szczeg6lno6ci na:
a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 7o udzial6w lub akcji,
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pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego

lub

zarzqdzaiqcego,

E

prokurenta,

pelnomocnika,

d)

pozostawaniu w zwi4zku mal2eriskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiefstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.

Kryteria oceny ofert

1J Kryteria oceny ofert: Cena 1007o
2J Liczbg punkt6w uzyskanych przez Wykonawcg oblicza sig wg wzoru:
P

=CnlC.r,".xl00Vo,

gdzie:
Iiczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta
Cn - cena najni2sza wynikaj4ca ze zlo2onych olert (spetniaj4cych wszystkie wymogi)
P

-

- cena oferty badanej
- maksymalna liczba punkt6w przyznawana

Co15.

100

3)

Zamawiai}cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza

4)

w kryterium

-

uzyskuj4c najwyZsz4 ticzbg punkt6w.

zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje ceng najni2sz4

za

calo!6

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
aplikacyjnq. 54 to prace powi4zane, w kt6rych realizacja poszczeg6lnego zadania wymaga
dokladnej znajomo6ci zadania bezpoSrednio go poprzedzaj4cego.

8.
Nr

Informacja o ocenie ofert zloionych w postgpowaniu
Podmiot skladaj4cy
ofertg

Data

Informacja o spelnieniu

wplynigcia
oferty

wymagaI szczeg6lnych
na poziomie

profesjonalnym
(spelnia/nie spelnia)

Informacja o
spelnieniu
warunk6w
dotyczqcych

Ocena w kryterium
cena

wykluczei
(spelnia/nie

Dariusz Zclazny

1

Al. Ken

19-02-2018

Spelnia

spelnia)
Spelnia

100 pkt.

521120

02-797 Warszawa

9.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

1)

ZamawiajTcy wybral ofertg zlo2o nq przez: Dariusz Zelazny, ALKen 521720, 02-797 W arszawa
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Oferta

EuropejskiFundusz

Ro2w6J

Rozwojr.r Re9ionalnego

jest zgodna z Zapytaniem ofertowym, zostala zlo2ona w wymaganym terminie

oraz

otrzymala najwyiszq liczbg punkt6w spo6r6d zlo2onych ofert.

10. Odwiadczam, 2e dolo2ono wszelkich starafi w celu uniknigcia konfliktu interes6w rozumianego
jako brak bezstronno6ci i obiektywno6ci przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy
do realizacji uslug, dostaw

lub rob6t budowlanych w ramach projektu objgtego

zapisami

przedmiotowej umowy o do[inansowanie.
11.

W

ramach projektu podwykonawstwo czgSci prac merytorycznych, bez konieczno6ci
uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Po5rednicz4cej, molna zlecat wyl4cznie uczelni
publicznej, pafstwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce
naukowej bgd4cej organizacj4 prowadzqc4 badania i upowszechniaj4c4 wiedzg, o kt6rej mowa w
art. Z pkt 83 rozporz4dzenia Komisji (UE) nr 65112014 z dnia 17 czerwca 2074 r., kt6ra podlega
ocenie jako6ci 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. zZ0l4 r., poz.1620l, i otrzymala co najmniej oceng B. Zlecenie wykonania czgsci

merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom ni2 wymienione w
poprzedzajqcym akapicie moZliwe jest wyl4cznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucj i
PoSrednicz4cej.

Ze wzglgdu na powy2sze umowa z wybranym Wykonawc4 podpisana zostanie po uzyskaniu
akceptacji Instytucji Posrednicz4cej.
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