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Przedmiot zam6wienia

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie uslug w formie umowy o wsp6lpracy w ramach projektu
pt. ,,Prace badowczo-rozwojowe nad zastosowaniem 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:

Etap 1. Opracowanie sposobu wy6wietlania odno6nie odczytanych przez trz4dzenie ruchlw gracza oraz
sporz4dzenie specyfikacji badari

a. Opracowanie algorltmu poruszaj4cego modelem 3D reprezentuj4cym gracza na podstawie
wykonywanych przez niego ruch6w
b. Opracowanie algoMmu Sledzenia, tzw. ,joints" (kostka, kolano, tokied itd.) z uwzglEdnieniem
mo2liwoSci zakrycia danego punktu przed kamerq, np. wlasnym cialem

Etap 2. Opracowanie podejScia przy implementacji modeli 3D oraz sporz4dzenie dokumentacji dot. podejScia
przy implementacji modeli 3D

a. Przygotowanie dokumentacji technicznej (top-down) silnika dla Swiata gry, z uszczegdlowieniem
teksturowania, praw fizyki, sztucznej inteligencji, kontrolowania obiekt6w 3D, dZwigku oraz
zachowania kamery

Etap 3. Przeprowadzenie badari nad przetwarzaniem danych otrzymanych z Kinnect, opracowanie sposobu
l4czenia ich jako sekwencji ruch6w oraz sporzqdzenie rapofiu z badari

Etap 3.1 Sporzqdzenie sprawozdania z przeprowadzonych badati
a. Zebranie danych otrzymanych zvziadzenia Kinnect odnosnie obecnego uloZenia tzw. ,joints"b. Zebranie poszczeg6lnych (poklatkowych z uwzglgdnieniem FPS Kinnecta) informacji jako dane
sekwencyjne i przedstawienie ichjako danych w 3 wymiarach

Etap 3.2 Przeprowadzenie test6w wydajnosci przetwarzaria danych orazprzygotowanie rapoftu z
mo2liwo$ci l4czenia danych w ci4gi danych
Etap 4. Opracowanie sposobu implementacji algorytm6w odpowiedzialnych za program szkolei wirtualnego
tenera dla jogi oraz implementacja ww. Algorlmdw

Etap 4.1 Przygotowanie modulu odpowiedzialnego za program szkoleri .iogi oraz
implementacja zachowali trenera
Etap 4.2 Ptzygotowanie modulu odpowiedzialnego za weryfikacjg wczeSniej przygotowanych danych
z Kinnect i ich weryfikacja

Etap 5. Implementacja schemat6w graficznych domySlnej konfiguracji personalizacji
a. Przygotowanie szablon6w przedstawiaj4cych UI uzytkownlka, wraz z opisem pammetryzacj i
b. Opracowanie specyfikacji, schemat6w opisujqcych przeplywy (flow) aplikacji wraz z
uwzglgdnieniem parametryzacji szablon6w
c. Przygotowanie modufu odpowiedzialnego za konfiguracje oraz parametry uzytkownika
d. Pr4ygotowanie modulu interfejsu uZytkownika (ustawieri) w oparciu o specyfikacjg

Etap 6. Utworzenie i Implementacja algor)'tm6w odpowiedzialnych za prezettacje informacji zwrotnej do
uZltkownika

Etap 6.1 Utworzenie algorytm6w prezentuj4cych komunikaty graficzne
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a. Przygotowanie komunikatdw graficznych informuiqcych gracza o popelnianych blgdach na
podstawie analizy wektor6w przemieszc zenia przez algorytmy sieci neuronowej

Etap 6.2. Utworuenie algorltmdw prezentuj4cych komunikaty dzwigkowe
b. Przygotowanie komunikat6w dZwigkowych informujqcych gracza o popelnianych blgdach na
podstawie analizy wektor6w przemieszc zerrta przez algot .tmy sieci neuronowej

Etap 6.3 SporzEdznnie raportu z implementacji algor,,tm6w informacj i zwrotnej
Etap 7. Przeprowadzenie test6w integracyjnych rozwi4zania z funkcjami interakcji u2ytkownika oraz utworzenie
raporlu z badari.

Etap 7.1 Sporz4dzenie raportu z przeprowadzonych test6w
a. Przeprowadzenie test6w integracyjnych urz4dzenia hololens z kinnect
b. Przeprowadzenie test6w integracyjnych urzqdzenia hololens z sztuczn4 sieci4 neuronow4

Etap 7.2 Przygotowanie raportu opisuj4cego integracjg systemow

wykonawca zobowi4zuje sig do sporz4dzenia po k aidym zakohczonym etapie raportu z wykonanych prac
badawczo-rozwojowych zawieraj4cych podsumowanie wykonanych prac oraz osi4gnigtycL wynik6w.

Kod okreSlony przez Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CpV):
1 . 73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne uslugi doradcze
2. 13200000-4 Usfugi doradcze w zakresie badafi i rozwoju
3. 73200000-4 Uslugi doradcze w zakresie badari i rozwoju

I Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

Zap)'tanie ofeftowe upubliczniono na stronie intemetowej Beneficjenta www.predica.pl.
Zapytanie ofertowe wyslano drog4 mailow4 do trzech potencjalnych oferent6w:

. Akademia G6miczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydziat Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikacji - adres email: iet@agh.edu.pl

o Politechnika Poznanska; Wydzial lnformatyki - adres email: office dcf@put.poznan.pl
o Politechnika Gdariska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - adres email:

kaims@eti.pg.edu.pl

4. Termin sldadania ofert
Termin skladania ofert uptyn4l w dniu I 5-05-201 7.

5. Wykaz ofert, kt6re wplyngty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wptynigcia oferty do Zamawiaj4cego

Nazwa wykonar.vcy Cena olerty
(brutto)

Data wplywu
oferty

Lukasz Sawicki
ul. Montwillowska 5112, 03-890 Warszawa

130 000,00 PLN I l-05-2017

6. Informacje na temat braku powiqzarfi Wykon awcitw z Zamawiaj4cym.

Wykonawcy, kt6rzy z*oLryli oferqr nie s4 podmiotami powi4zanymi z Zamawiaj4cym osobowo lub
kapitalowo.

1)

2)
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Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania migdzy
Zamawiaj1cym lub osobami upowa2nionymi do zaci4gania zobowi1zafi w imieniu Zamawiaj4cego
lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czynno6ci zwi4zane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4, poleg4i4ce w szczeg6lno5ci na:

a) uczestniczeniu w spolce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 %o udzial6w lub akcji,
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika,

d) pozostawaniu w mvi4zku mal2ehskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieflstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w Iinii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Kryteria oceny ofert

1J Kryteria oceny ofert: Cena 100%

ZJ Liczbg punkt6w uzyskanych przez Wykonawcg oblicza sig wg wzoru:
P = Cn / C.rt x 100%,

gdzie:

P - liczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta
Cn - cena najniZsza wynikaj4ca ze zlo2onych ofert (spetniaj4cych wszystkie wymogi)
Coi6. - cena oferty badanej

100 - maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kryterium

3) Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zap),taniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkor4rstniejsza - uzyskuiQc najwy2sz4 liczbg punkt6w.

4) Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje ceng najni2sz4 za calo66
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 zwiqzanych z przygotowanq dokumentacja
aplikacyjn4. S4 to prace powi4zane, w kt6rych reallzacja poszczeg6lnego zadania wymaga
dokladnej znajomo6ci zadania bezpoSrednio go poprzedzaj4cego.

8. Informacja o ocenie ofert zloionych w postgpowaniu

Nr Podmiot skladaj4cy
ofertg

Dala
wptynigcia

oferty

Informacja o spelnieniu
wymagari szczeg6lnych

na poziomie
profesjonalnym

(spelnia./nie soelnia)

Informacja o
spetnieniu warunk6w

doryczqcych
wykluczei (spelnia./nie

spelnia)

Ocena w
kyterium

cena

I .I-ukasz Sawicki

ul. Montwillowska 5/12,
03-890 Warszawa

t1-05-2011 Spelnia Spelnia 100 pkt.
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Wskazanie nTbranej ofefiy wraz z uzasadnieniem wyboru

1) zamawiai4cy wybral ofertg zlozon4 przez'. Lukasz Sawicki, ul. Nowolipki 141103, 02-019
Warszawa

2) ofeftajest zgo dna z zapytaniem ofertowym, zostala zlo2ona w wymaganym terminie o raz otrzymala
najwyl.sz1 liczbg punkt6w spodr6d zloZonych ofert.

10. Odwiadczam,2e dolo2ono wszelkich starafi w celu uniknigcia konfliktu interes6w rozumianego
jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy
do realizacji usfug, dostaw lub rob6t budowlanych w ramach projektu objgtego zapisami
przedmiotowej umowy o dofinansowanie.
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