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1. Nazwa oraz adres Zamawiaj4cego

Predica Sp. z o. o.

ul. Bohdanowicza 21157

02-127 W arszawa

2. Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wieniajest wykonanie uslug w formie umowy o dzielo w ramach projektu pt.

,,Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzec4.tttistoici 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. Sporzqdzenie specyfikacji technicznej integracji urz4dzenia Hololens z zewnqrznymi narzgdziami
- Kinnect

a. Nakre6lenie architektury komponent6w wykorzystywanych przy integracji Hololens z zewnEtrznymi
narzgdziami
b. Ustalenie sposob6w komunikacji urz4dzef pomigdzy sob4
c. Okeslenie mozliwosci wzbogacenia funkcjonalnodci p oprzez integracje \rz4dzei
d. Weryfikacja zdolno6ci urzqdzerl (Hololens, Kinect) do integracji oraz komunikacji pomigdzy sob4.

Etap 2. Sporzqdzenie specyfikacji technicznej budowy interfejsu graficznego
a. Zebranie wymagari oraz preferencji uzytkownik6w interfejsu graficznego w Hololens.
b. Przeprowadzenie warsztatu Design Thinking maj4cego na celu zaadresowanie wszystkich potrzeb
uZy.tkownik6w.
c. Przelozenie wymagaf uzytkownik6w na techniczne aspekty rozwiqzania
d. Zdefiniowanie przypadk6w u2ycia na podstawie zebranych wymagafi.

Etap 3. Przygotowanie specyfikacji technicznej Sledzenia z.lo2onych ruch6w gracza
a. Ustalenie z uzytkownikami jakie ruchy a tym samym jakie rekomendacje Wirtualnego Trenera bgd4
generowane
b. Wypracowanie scenariusza pracy z Wirtualnym trenerem w zakesie wykonywanych ruch6w
c. Zbudowanie mapy oczekiwai wzglEdem aplikacji Wirtualny Trener w zakesie wykonywanych ruch6w
d. Przelozenie zebranych wymagaf na techniczne aspekty budowanego rozwi4zania
e. Przygotowanie diagramu sekwencji oraz przypadk6w uzycia w Swietle zebranych wymagai w zakresie
Sledzenia ruch6w jako sekwencji gest6w.

Etap 4. Sporzqdzenie specyfikacji technicznej dla algory4m6w interakcji
a. Projekt interfejsu komunikacji uZytkownika z trenerem
b. Projekt integracji urz4dzeri przy komunikacji uzytkownika z trenerem
c. Zdefiniowanie gest6w kt6re posluz? za sygnaly komunikacyjne z trenerem oraz interlejsem aplikacji.
d.. Przelozenie zebranych wymagari na techniczne aspekty rozwiqzania.
e. Weryfikacja mo2liwo5ci komponent6w co do realizacji zebranych wymagaf

Etap 5. Sporzqdzenie specyfikacji technicznej dla opcji personalizacji rozwiqzania
Sporzqdzenie specyfikacji technicznej dla TFVC
Sporz4dzenie specyfi kacji technicznej dla TFBS
Sporzqdzenie specyfikacji technicznej dla VS
Sporzqdzenie specyfikacji technicznej dla Unity

Etap 6. Sporz4dzenie specyfikacji technicznej dla algorytm6w weryfikuj4cych poprawno6C wykonanych gest6w
a. Badanie wymagaf w zakresie fomy przekazywanych komunikat6w
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Zdefiniowanie wymagaf do transkrypcji oraz opis6w poprawnosci ruch6w
Okre6lenie sposobu weryfikacji oraz zdefiniowanie odstgpstw akceptowalnych
OkeSlenie punkt6w krytycznych przy danych figurach kt6re bgd4 weryfikowane
Przeto2enie wymagaf na techniczne aspekty budowanego rozwiqzania
weryfikacja moZliwosci wykorzystywanych komponent6w w zestawieniu z zebranymi wymaganiami.

Etap 7. Przeprowadzenie test6w wdrozeniowych rozwiqzania na zewnglrznym Srodowisku
a. Przygotowanieprzypadk6wtestowych
b weryfikacja wydajnosci oraz mozliwosci narzgdzi wykorzystywanych przy testach wewnQtrznych.c Przeprowadzenie testowania dzialania algorytmu sieci neuronowych przy wykrywaniu odsigpsiw postaw od
normy
d. Test integracji n arzgdzi do rozszerzonej rzeczywistosci.

Wykonawca zobowi4zuje sig do sporzqdzenia po kaLdym zakoriczonym etapie raportu z wykonanych prac
badawczo-rozwojowych zawierai4cych podsumowanie wykonanych prac oiaz osi4gnigtycir wynik6w.

Kod okredlony przez Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CpV):
I . 73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne uslugi doradcze
2. 73200000-4 Uslugi doradcze w zakresie badari i rozwoju
3. 72240000-9 Uslugi analizy systemu iprogramowania

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego
Zap,,tanie ofertowe upubliczniono na stronie intemetowej Beneficjenta www.predica.pl.
Zapytanie ofertowe wyslano drog4 mailowq do potencjalnych oferent6w:

. Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzial Inzynieryino-Ekonomiczny - adres email:
kontakt@ue.wroc.pl

. Politechnika Pomafska; Wydziat Informatyki - adres email: office dcf@put.poznan.pl
o Politechnika Gdaiska; Wydzial Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki - adres email:

kaims@eti.pg.edu.pl
r Lukasz Sawicki - adres email: saw.lukasz@gmail.com
. Wojciech Junak - adres email: wjunak@gmail.com
. Mateusz Rzepecki - adres email: mateusz.rzepecki@outlook.com
o Marcin Bigos - adres email: marcin.bigos@hotmail.com

4. Termin skladania ofert
Termin skladania ofert uplyn4l w dniu l5-05-2017.

5. wykaz ofert, ktr6re wptyngty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wplynigcia oferty do Zamawiaj4cego

I
1)

2)

Nazwa wykonawcy Cena oferty
(brutto)

Data wp\,rvu
oferty

Wojciech Junak

ul. Kurantowa 6/23, 20-838 Lublin
l5tt 400,00 PLN 09-05-2017

Marcin Bigos
Swiatowida 47Bl2 5, 03-144 Warszawa

168 000,00 PLN 08-05-201 7
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6. Informacje na temat braku powi4zarfi Wykonawc6w z Zamawiaj4cym.

Wykonawcy, kt6rzy zloLyli oferty nie s4 podmiotami powiqzanymi z Zamawiaj4cym osobowo lub
kapitalowo.
Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania migdzy
Zamawiajqcym lub osobami upowaZnionymi do zaci4gania zobowi4zari w imieniu Zamawiaj4cego
lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czynnoSci zwi1zane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4, polegaj4ce w szczeg6lnodci na:
a) uczestniczeniu w sp6lcejako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6tki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 Yo udzial6w lub akcji,
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzaj4cego, prokurenta,

pelnomocnika,

d) pozostawaniu w zwi4zku mal2efiskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa 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 100%

2J Liczbg punkt6w uzyskanych przez Wykonawcg oblicza sig wg wzoru:
P=Cn/C"ru x 100%,

gdzie:

P - liczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta
Cn - cena najniZsza wynikaj4ca ze zlo2onych ofert (spelniaj4cych wszystkie wymogi)
Co66 - cena ofedy badanej

100 - maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kryterium

3) Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego ofefta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym krl4erium wyboru jako
najkorzystniejsza - uzyskuj4c najwy2sz4 liczbg punkt6w.

4) Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje ceng najni2sz4 za caloii,
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 dokumentacjq
aplikacyjn4. Sq to prace powi4zane, w kt6rych realizacja poszczeg6lnego zadania wymaga
dokladnej znajomo6ci zadania bezpo6rednio go poprzedzaj4cego.

8. Informacja o ocenie ofert zloZonych w postgpowaniu

Nr Podmiot skladajqcy ofertQ
Data

wplyniqcia
oferty

Informacja o spelnieniu
wymagarl szczeg6lnych na
poziomie profesjonalnym

(sDelnia.hie sDelnia)

Informacja o spelnicniu
warunkdw dotycz4cych
wykluczei (spelnia/nie

spelnia)

Ocena rv
kryterium

ccna

I Wojciech Junak 09-0s-20r7 Spelnia Spehria 100 pkl.
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Marcin Bigos

ul. Swiatowida 47Bl25,

03-144 Warszawa
08-05-2017 Spclnia Spelnia 94.29 pkt.

9. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem rvyboru

l) Zamawiajqcy wybrat ofertg zlo2onq przez: Wojciech Junak, ul. Kurantowa 6/23, 20-838 Lublin
2) Ofertajest zgo dna zZapylaniem ofeftowym, zostala zlolona w wymaganym term inie oraz otrzyma*a

najwy2sz4 liczbg punkt6w spoSr6d zloZonych ofert.

10. Odwiadczam,2e dolo2ono wszelkich starari w celu uniknigcia konfliktu interes6w rozumianego
jako brak bezstronno(ci i obiektywnoSci przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawoy
do realizacji usfug, dostaw lub rob6t budowlanych w ramach projektu objgtego zapisami
przedmiotowej umowy o dofinansowanie.
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