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Ptzedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie uslug w

fomie umowy o wsp6lpracy w ramach projektu
badcrwczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzec4twistoici
hybrydowej w grach fituess." Dzialanie 1.2 Sektorowe pro$amy B+R wsp6lfinansowanego ze
6rodk6w Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

pt. ,,P/ace

Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:
Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:

Etap 1. Przeprowadzenie badaii nad odwzorowaniem przestrzennym dZwigku oraz sporz4dzenie rapoftu z

badai

a.
b.

Przeprowadzenie test6w rozpoznawania i Sledzenia ludzkiej postaci przez urz4dzenie Kinnect
Przeprowadzenie test6w wydajnoSci rozpoznawania pol4czeri, tnv. ,joints,,

Etap 2. Opracowanie podej6cia przy implementacji modeli 2D oraz sporz4dzenie dokumentacji dot.
podejScia przy implementacji modeli 2D
a. Przygotowanie specyfikacj i dot. silnika gry z elementami 2D,
b. Przygotowanie specyfikacji zachowair oraz mo2liwych interakcji z elementami 2D aplikacji, takich
.jak cienie, okna dialogowe,
Etap 3. Przeprowadzenie badari, stworzenie sposobu implementacji algorytm6w do obslugi technologii
gest6w, implementacja algorlm6w oraz sporz4dzenie raportu z bada6
3.1. Przygotowanie algor),tmu rozpoznaj4cego gesty na podstawie przeprowadzonych badali
Przeprowadzenie badaii dof,cz4cych rozpoznawania gest6w dloni uzltkownika z
wykorzystaniem kamery na podczerwieri w urzqdzeniu Hololens
Przygotowanie algorytmu rozpoznaj4cego gesty u44kownika oraz podejmuj4cych akcjg na
podstawie danych wejSciowych, jako zdjgcie, jako sekwencja ruch6w
3.2 Opracowanie raportu z badaf por6wnuj4cych metody rozpoznawania gest6w uzytkownika

a.
b.

Etap 4. opracowanie sposobu implementacji algorltm6w odpowiedzialnych za program szkoleir
wirtualnego trenera dla tai-chi oraz implementacja ww. Algory4m6w

a.

Przygotowanie modufu odpowiedzialnego

za program szkolefi taichi

oraz

implementacja zachowari trenera

b.

Przygotowanie modutu odpowiedzialnego za weryfikacjg wcze6niej przygotowanych danych

z Kinnect i ich weryfikacja

Etap 5. Opracowanie sposobu wdroZenia wsp6ldzialaj4cych komponent6w TFVC, TFBS, VS I Uniqz,
wdro2enie ww. komponent6w oraz sporz4dzenie raportu z wdrozenia
a. Przygotowanie mechanizm6w continous integration/continous deployment z wykorzystaniern
VSTS
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b. Przygotowanie definicji build oraz release w VSTS
Etap 6. Utworzenie material6w multimedialnych wykorzystywanych do interfejsu graficznego (np.
d2wi9k6w)
6.1 Przygotowanie

i

obr6bka dZwigk6w (muryka, glos trenera) i powi4zanie ich

z silnikiem 2D

aplikacji
6.2 Przygotowanie raportu z prac nad implementacj4 systemu multimedialnego w aplikacji do
z.ar t 4dz.a:ni a d2wigkami
6.3 Przygotowanie raportu podsumowuj4cego prace nad inter{ejsem graficznym

wykonawca zobowi4zuje sig do spo rzqdzenia po ka2dym zakoficzonym etapie raportu z wykonanych prac
badawczo-rozwojowych zawieraj4cych podsumowanie wykonanych prac oraz osi4gnigfch wynik6w.
Kod okredlony przez Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (CPV):
l. 72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania
2. 73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozrvojowe oraz pokrewne uslugi doradcze
,. 73200000-4 Uslugi doradcze w zakesie badari i rozr,voju

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

l)

Zapltanie ofertowe upubliczniono na stronie intemetowej Beneficjenta www.predica.pl.

2)

Zap),tanie ofertowe wyslano drog4 mailow4 do potencjalnych oferent6w:

o
o
o

Akademia G6miczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Wydzial Informatyki,
Elektroniki i Telekomunikacji - adres email: iet@agh.edu.pl
Politechnika Pomaiska; Wydzial Informatyki - adres ernail: oflice_dcf@put.poznan.pl
Politechnika Gdafska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - adres email:
kaims@eti.pg.edu.pl

1.

Termin skladania ofert
Temin skladania ofert uplyn4tr w dniu l5-05-2017.
Wykaz ofert, kt6re wptyngly w odpowiedzi na zapytanie of€rtowe wraz ze wskazaniem
daty wplynigcia ofelty do Zama\yiajAcego
Nazwa wykonawcy

Cena oferty

(brutto)
Maria Tytkowska
ul. Konarskiego 2ll2
44-100 Gliwice

6.

11

5 500.00 PLN

Data wplywu

oferty
09-05-2017

Informacje na temat braku po*,i4zaii Wykonarvc6w z Zamaw iaj4cym.

Wykonawcy, kt6rzy z+oiryli oferty nie s4 podmiotami powi4zanymi z Zamawiaj4cym osobowo lub
kapitalowo.

Przez powi1zania kapitalowe

lub

osobowe rozumie

sig wzajemne powiqzania

mi1dzy

Zamawiaj4cym lub osobami upowaznionymi do zaci4gania zobowiqzah w imieniu Zamavriaj4cego

fl

Fundusze
Eu ro

Unia Europejska

pejskie

EuropejskiF!ndusz

lnleligentny Rozw6l

Rozwoju Regionaloego

lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czynnoSci zwiqzane

z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4, polegaj4ce w szczeg6lnoSci na:
a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp61ki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5'Yotdzial6w lub akcji,

c)

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego

lub

zarz4dzaj4cego, prokurenta,

pelnornocnika.

d)

pozostawaniu w nvi4zku mal2ehskim, w stosunku pokrewieiistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.

Kryteria oceny ofert

1)

Kryteria oceny ofert: Cena 100%
Liczbp punkt6w uzyskanych przez Wykonawcg oblicza sig wg wzoru:
P=Cni C"ru x 100%,

2]

gdzie:

liczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta
Cn
cena najni2sza wynikaj4ca ze zlolonych ofert (spelniaj4cych wszystkie wymogi)
Co65. - cena oferty badanej
100 - maksymalna liczba punkt6w przyznawana w krl,terium
P

3)

-

-

Zamawiaj1cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom

zawartym

w zapytaniu ofeftowym i zostanie oceniona w podanym kryerium wyboru jako

najkorzystniejsza

4)

-

uzyskuj4c najwyzszq liczbg punkt6w.

Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje ceng najni2sz4

za

calo!(,

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 nvi4zanych z ptzygotowanq dokumentacjq
aplikacyjn4. S4 to prace powiqzane, w kt6rych realizacja poszczeg6lnego zad,ania wymaga
dokladnej znajomoSci zadania bezpo(rednio go poprzedzaj4cego.

8.
Nr

Informacja o ocenie ofert zloionych w postgpowaniu

Podmiot skladajqcy oleltg

Data

wplynigcia
oferly

Maria Tltkowska
ul. Konarskiego 2112

I

09-05-2017

Informacja o
spelnieniu wymagari

Informacj a o

Ocena w

spelnieniu warunk6w

krlterium

szczeg6lnych na

dotyczqcych

cena

poziomie
profesjonalnym

wykluczei (spelnia,/nie

Spelnia

Spelnia

44-100 Gliwice

9.

Wskazanie wybranej ofefty wraz z uzasadnieniem wyboru

spetnia)
100 pkt.
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l)

Zamawiai4cy wybral ofertg zlolon| przez: Maria Tytkowska, ul. Konarskiego Zll2, 44_1OO
Gliwice
2) ofeta jest zgodna zZapytaniem ofertowym, zostala zlo2onaw wymaganym terminie ora z otrzymala
najwylsz4 liczbg punkt6w spo6r6d zlo2onych ofert.
10. O5wiadczam, 2e doloZono wszelkich starafi w celu uniknigcia konfliktu interes6w rozumianego
jako brak bezstronnosci obiektywnosci przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawcy

i

do realizacji uslug, dostaw

lub rob6t budowlanych w ramach projektu obigtego

zapisami

przedmiotowej umowy o dofinansowanie.
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