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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1Ol2OrS
z dnia 01.10.2018 r,

Predica Sp. z o. o.

ul. Altowa 2

02-386 Warszawa

Ninlejsze postepowanie toczy sig w trybie zapytania of.crtowego, z zachowaniem
zasady konkurencyjnoSci, wzwiqzku z realizac)q pro.iektu pt. ,prace badowczo_
rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoflci hybrydowej w
grach_fitness." w ramach Osi priorytetowej 1 Wiparcie prowadzenia pra. n*R p.re,
przedsiqbiorstwa, Dzialania 1.2 Sektorowe p.ogrrrny B+R, progrim sektoiowy:
GAMIINN w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Intelig:entny Rozw6j na
Iata2074-2020.

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustug w formie umo-y o ,uspotp.ary1-ub
zad,aA w formie umowy o dzielo w ramach proiektu pt. ,,prace badawczo-rozwojowe
nod zostosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej w grach fitness."
Dzialanie 1.2 Sektorowe programy B+R wsp6rfinansowanego ze srodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:
Etap 1. Implementacja funkcjonalnosci odpowiedzialnych za integraciq z rejestratorem
ruchu

Etap 2.1 Przygotowanie matematycznei reprezentacji danych otrzymanych jako
wczeSniejszy produkt umo2liwia.jEcy ich przetwarzanie (naukq) przez siei neuronow4
Etap 2.2 Optymalizacia ilo6ci danych otrzymywanych z urzqdzenia reiestru,acego
obraz przesylanych do sieci neuronowei celem ograniczenia obci42enia sieci
Etap 2.3 Przetwarzanie danych u2ytkownika do sieci neuronowej za pomocq
interfejs6w w celu weryfikacji poprawno6ci
Etap 3.1 Przeprowadzenie test6w integracyjnych u rz4dzenia przechwytujacego ruch z
kamerami
Etap 3,2 Wykonanie test6w wydainosciowych op6Znienia wystqpuj4cego podczas
strumieniowania danych z wykorzystaniem sieci neuronowei

wykonawca zobowi4zuje siq do sporz4dzenia po ka2dym zakoriczonym etapie raportu
z wykonanych prac badawczo-rozwojowych zawieraiErych podsumowanie wykonanych
prac oraz osiqgnigtych wynik6w.

L-

1. Nazwa Zamawiaj4cego

2, Postanowienia ogr5lne

3. Przedmiot zam6wienia
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Kod okre6lony przez Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CPV):

1.. 72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania
2. 73OOOO00-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne

uslugi doradcze

Wymagania szczeg6lne na poziomie profesjonalnym:
1J Znajomo6i Unity 3D, OpenGL, DirectX lub podobne
2J DoSwiadczenie w zakresie Rozszerzonej RzeczywistoSci
3J Przynajmniej 5 lat doSwiadczenia w: C#, .Net Framewor[ SQL
4) Do6wiadczenie w zakresie in: ASP.Net Web Api, MVC or TSQL, USQL - Knowledge

ofdesign patterns, TFS / GIT, Azure (Logic Apps, Functions, IoT, WebAPI)
5) fqzyk angielski w stopniu komunikatywnym

Poryisze warunki udzialu w postqpowaniu bgdq weryfikowane na podstawie CV
czlonk6w zespolu i oSwiadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.

5, Termin realizacii zam6wienia

Okres realizacji zam6wienia:

Etap 1 - 15.10.2018-31,10.2018

Etap 2.7 - 01.11.2018-30.11,2018

Etap 2.2 - 01.L2.207A-37.72.2018

Etap 2.3 - 07.01-.2019-31.01.2019

Etap 3.1 - 07.02.2019-28.02.2019

Etap 3.2 - 01.03.2079-37.03.2079

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu
zam6wienia. Nowe terminy bqdq ustalane w konsultacji z wylonionym WykonawcE.

6. Mieisce realizacii zam6wienia

Zamawiaj4cy wymaga dostgpno6ci Wykonawcy w
na 24danie Predica Sp. z o. o.

siedzibie firmy Zamawia j4cego

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomiczn5rm, finansowym i
technicznym

1.

2.

Zam6wienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjnoSci.

ZloLenie oferty nie powoduje powstania 2adnych zobowiqzafi wobec stron. Oferty
sA przygoto\ rlrlvane na koszt Wykonawc6w, Kazdy z Wykonawc6w moie zloLyt.

tylko jedn4 ofertq.

1.

a

a

a

a

a

73200000-4 Us doradcze w zakresie badai i rozwo

4. Wykaz wymagaf
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3. Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wykluczeniu podlegaie Wykonawcy,
kt6rzy s4 powi4zani osobowo tub kapitalowo z ZamawiajEcym. przez powi4zania
kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym
lub osobami upowaZnionymi do zaci4gania zobowi4zart w imieniu Zamawiaj4cego
lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiaj4cego czynno5ci zwiqzane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcq, polegaiAce w szczeg6lnoSci na:

a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
bJ posiadaniu co najmniej 5 % udzial6w lub akcji,
c] pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzaj4cego,

prokurenta, pelnomocnika,
dJ pozostawaniu w zwi4zku mal2eriskim, w stosunku pokrewie6stwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewietistwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowi4zany jest doi4czyi do oferty oSwiadczenie o braku w/w
powi4zafl wedlug wzoru stanowiEcego Zal1cznik nr Z do niniejszego zapytania
ofertowego.

4. Zamawia)4cy dokona oceny spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spelnia - nie spelnia, ti. zgodnie z zasad4, czy dokumenty
zostaly dol4czone do oferty i czy spelniaj4 okreslone w zapytaniu ofertowym
wymagania. Brak kt6regokolwiek z wymaganych oswiadczerl lub dokument6w lub
zal4czenie ich w niewlasciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w
zapytaniu ofertowym, bgdzie skutkowalo odrzuceniem oferty Wykonawcy, z
wy.iatkiem wystepienia powiEzari kapitalowych lub osobowych migdzy Wykonawc4
a Zamawiajqcym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udzialu w
postgpowaniu.

r. wyKonawca zoOowt4zany iest do podania ceny za realizacjq przedmiotu
zam6wienia zgodnie z formularzem ofertowym,

2. Podana w ofercie cena musi by6 wyrazona w pLN. cena musi uwzglgdnia6 wszystkie
wymagania ninieiszego zapytania ofertowego oraz obejmowa6 wszelkie koszty
zwi4zane z terminowym i prawidlowym wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiajqcego, odnoszqcymi siq do
przedmiotu zam6wienia.

3. Cena dla przedmiotu zam6wienia moZe byi tylko jedna, nie dopuszcza siq
wariantowoSci cen. wszelkie upusty, rabaty, winny byi od razu ujgte w obliczaniu
ceny, tak by wyliczona cena za realizacjq przedmiotu zam6wienia byla cen4

Wykonawca zobowi4zany jest do podania
zam6wienia zgodnie z formularzem ofertowym,

8. Opis sposolbu obliczenia ceny oferty
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ostatecznE, bez konieczno5ci dokonywania przez Zamawiajqcego
i innych dzialarl w celu jej okre6lenia.

4. Cena oferty jest to wynagrodzenie brutto w przypadku umowy o

r+ynagrodzenie netto w przypadku umowy o wsp6ipracy l4czne za

etap6w wymienionych w pkt. 3. Zapytania ofertowego.

przeliczeh

dzielo lub
realizacjq

9. Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawial4cy bqdzie siq kierowal, przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteri6w

1,

)
Kryteria oceny ofert: Cena 100%
Liczbg punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq oblicza siq wg wzoru:

P=Cn/Com.x1009/o,
gdzie:

P - Iiczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta
Cn - cena najnilsza wynikaiEca ze zloLonych ofert (spelniaj4cych wszystkie
wymogil
Cor.b. - cena oferty badanei
100 - maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kryterium

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
vvymogom zawartym w zapytaniu ofertovr,lrm i zostanie oceniona w podanym
kryterium wyboru jako najkorzystnie,sza - uzyskuj4c najwyZsz4 Iiczbq punkt6w.
Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje cenq najnizszE za
calosi zam6wienia. Ze wzglgdu na charakter zlecanych prac badawczych nie jest
mo2liwe udzielenia zam6wienia odrQbnym podmiotom na poszczeg6lne etapy
zam6wienia. Podzial zam6wienia na etapy wynika ze wzglqd6w technicznych
zwiqzanych z przygotowan4 dokumentacjq aplikacyjnE. Sq to prace powi4zane, w
kt6rych realizacja poszczeg6lnego zadania wymaga dokladnej znajomoSci zadania
bezpoSrednio go poprzedzajEcego.

W ramach projektu podr,vykonawstwo czQSci prac merytorycznych, bez koniecznoSci
uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Po6rednicz4cej, moina zlecat. wylacznie
uczelni publicznej, patistwowemu insg/tutowi badawczemu, instytutowi PAN lub
innej jednostce naukowei bqd4cej organizacia prowadz4cq badania i
upowszechniajEc4 wiedzq, o kt6rei mowa w art. 2 pkt 83 rozporz4dzenia Komisii

[UE) nr 657/2074 z dnia 77 czerwca 2074 r., kt6ra podlega ocenie jakosci
dzialalno5ci 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. z 2074 r., poz, 1620), i otrzymata co najmniej ocenq B.

Zlecenie \tykonania czq6ci merytorycznej projektu fpodwykonawstwoJ innym

u
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7.

podmiotom ni2 wymienione w poprzedzaj4cym akapicie moZliwe ,est wylACznie po
uzyskaniu pisemnei zgody Instytucji PoSrednicz4cej.
Ze wzglgdu na powy2sze Predica Sp. z o. o. zastrzega mo2liwo66 podpisania umowy
z wybranym Wykonawc4 dopiero po uzyskaniu akceptacji Instytucji po6redniczqcej,
jeSIi nie bqdzie on spetnial warunk6w przedstawi onychpowyiej. Zawarcie umowy o
dzielo z osobq nieprowa dzEc4 dzialalnoSci gospodarczej nie wymaga uzyskania
akceptacli NCBiR.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcq,
Zamawiaj4cy moie zawrzet. umowq z Wykonawcq, kt6ry spelnia wymagania
zapytania ofertowego i kt6rego oferta uzyskala kolejno najwy2szE liczbq punkt6w.
Umowa dot. realizacji przedmiotu zam6wienia wejdzie w Zycie w przypadku
uzyskania dofina nsowania przez Zamawiajqcego.

10. Spos6b przygotowania oferty

1. Ofertg sporzEdzii nale2y na druku ,,Formularz ofertowy,, stanowiqcym Zal4cznik
nr1 do niniejszego zapytania ofertowego, w jqzyku polskim, w formie pisemnej,
czytelnie, wypelniaj4c nieScieralnym atramentem lub dtugopisem, maszynowo lub
komputerowo. Oferta winna byi podpisana przez Wykonawcg lub osobq
upowa2nionE do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy r6wnie2 ofert wyslanych
drog4 mailow4l.

2. Do Formularza ofertowego stanowi4cego Zal4cznik nr 1do zapytania ofertowego
nale?y dol4czyt:
a. Oiwiadczenie o braku powiEzafl osobowych tub kapitalowych pomiqdzy

WykonawcE a Zamawiaj4cym stanowiqce Zal4cznik nr Z do zapytania
ofertowego.

b. CV Wykonawcy.
3. Ofertg nale?y zloiy(. osobiscie lub za pomoc4 poczty w siedzibie firmy ul. Altowa 2,

02-386 Warszawa lub mailem na adres: ewa,obrcbska@preriica.pl.

ll. Mielsce i termin zlo2enia oferty, osoba do kontaktu

1. Oferte zgodn4 z zal4czonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym
naleiy zlozy(. w terminie do dnia 09,10.2 018r,

7. Oferty zloione po terminie nie bgd4 rozpatrywane.
3. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane sq pomiqdzy

Zamawiaj4cym i Wykonawcami pisemnie. ZamawiajEcy dopuszcza przekazywanie
dokument6w i informac.ji w formie elektronicznei na adres: finance@predica.pl.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Obrgbska, adres email:
ewa.obrebska@predica.pl

h_-
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Zal4cznik nr 1 - Formularz ofertorvy;
Zalqcznik nr 2 - O6wiadczenie o braku powiqzari osobowych lub kapitalowych

pomiqdzy Wykonawcq a Zamawiaiqcym. z
t2. Wykaz zal4cznil<6w
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Zal4cznik nr 1 - Formularz ofertowy

MiejscowoSi, data

OFERTA

Dane Wykonawcy
Nazwa
Adres
Tel.

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/70/zol} z dnia 01.10.2018r. przedstawiam
poniisz4 ofertq na wykonanie zadari w formie umowy o dzielo/umowy o wsp6lpracy* w
ramach projektu pr.,,,Prace badawczo-rozwojowe nad zostosowaniem sieci' neironbwel
oraz rzeczywistoici hybrydowej w grach fitness." Dzialanie 1..2 Sektorowe programy B+R.
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln'ego:-

Adres e - mail...

Nr etapu Wynagrodzenie
Etap 1

Etap 2.1
Etap 2.2
Etap 2.3
Etap 3.1
Etap 3.2
l,4cznie:

o6wiadcz+m, i2 zapoznalemf am sig z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszq do
niego Zadnych zastrzeie(r oraz zdobylem/am konieczne informacjJ i wyjaSnienia do
przygotowania oferty.

O6wiadczam, i2 uwaZam siq za zwi4zanego/4 ofert4 przez okres ................,............. dni
liczqc od dnia uplywu terminu skladania ofert.

OSwiadczam, i2 w przypadku wyboru przezZamawiaj4cego niniejszej oferty zobowiEzujQ
sig do podpisania umowy w terminie i miejscu ws kazanym przez Zamawiaj4cego.

oswiadczam, i2 spelniam wymagania dot. udzialu w postqpowaniu wskazane w pkt. 4.

* n i e p o tr zeb ne skreilit

(podpis Wykonawcyl
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Zal4czniknr 2 - O6wiadczenie o braku powi4zaf osobowych lub kapitalowych
pomiQdzy Wykonawc4 a ZamawiaiQcym

miejscowoSi i data

Nawiqzujqc

OSwiadczenie

zapytania ofertowego

ja, nizej podpisany ................ fimig i
nazwisko] dzialajqcy w imi""i;................:.-....":.. ....-...-....-.:. ... . .. .. . . . . .

(nazwa podmiotul / wlasnym*

oSwiadczam, Ze:

nie jestem powiEzany osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym. Przez powiEzania
kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiEzania migdzy ZamawiajEcym lub
osobami upowaZnionymi do zaciqgania zobowiqzaf w imieniu Zamawiajqcego lub
osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiaj4cego czynno(;cizwi4zane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury \&yboru wykonawcy a w5rkonawc4, polegajEce
w szczeg6lnoSci na:

a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6iki osobowej,
bJ posiadaniu co naimniej 5 % udzial6w lub akcji,
c] pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzaj4cego,

prokurenta, pelnomocnika,
dJ pozostawaniu w zwi4zku malZefiskim, w stosunku pokrewiefistwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieflstwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

(podpis Wykonan,cyJ

* niepotrzebne skrellit


