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ZAPYTANIE OFERToWE nr tli,lz0tg
z dnia 10.09.2018 r.

Predica Sp. z o. o.

ul. Altowa 2

02-386Warszawa

Niniejsze postqpowanie toczy siq w trybie zapytania ofertowego, , ,r.h*ie.
zasady konkurencyjnoSci, w zwiqzku z realizacj4 projr:ktu pt. ,prace badawczo-
rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej w
grach_fitness." w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac n*R pirez
przedsiqbiorstrva, Dzialania 1.2 Sektorowe programy B+R, progrim sektoiowy,
GAMEINN w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Inteligentny Rozw6.i na
lata2O74-2020.

Przedmiotem zam6wienia.,est wykonanie uslug w fo.*ie u*or"y o *rp6lp.rry lri
zadait w formie umowy o dzielo w ramach projektu pt.,prace badawczo-rozwojowe
nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej w grach fitness."
Dzialanie 7,2 Sektorowe programy B+R wsp6lfinansowanego ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:
Etap 1. Przygotowanie scenariuszy testuj4cych aplikacje do zbierania danych
Etap 2.1 Przeprowadzanie test6w sieci neuronowej
Etap 2.2 Tesry integracii rejestrator6w ruchu z kamerami
Etap 2,3 Testy synchronizacji kamer oraz konfiguracja protokolu pTp
Etap 3.1 Przeprowadzenie caloSciowych test6w akceptacyinych beta
Etap 3.2 Prezentacja demo dzialania systemu

wykonawca zobowiqzule siq do sporz4dzenia po kaidym zakoriczonym etapie raportu
z wykonanych prac badawczo-rozwojowych zawieraiqcych podsumowanie wykoninych
prac oraz osiagniqtych wynik6w.

Kod okre6lony przez Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CpV):
l, 72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania
2. 73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwoiowe oraz pokrewne

uslugi doradcze
3. 73200000-4 Uslugi doradcze w zakresie badari i rozwoju

1. Nazwa Zamawiaiqcego

2. Postanowienia og6lne

3. Przedmiot zam6wienia
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4. Wykaz wymagafi

Wymagania szcze96lne na poziomie profesj onalnym:
1J Min 3 lata do6wiadczenia w zakresie znajomo6ci: MS .NET and C#, API, ASP.NET

MVC, Javascript, metody wymiany danych (XML, CSV, ISONJ
2) Znajomo(;6, serwer6w, sieci, baz danych
3J Jgzyk angielski w stopniu komunikatywnym

PowyiLsze warunki udzialu w postepowaniu bgd4 weryfikowane na podstawie CV
czlonk6w zespolu i oSwiadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.

5. Termin realizacii zam6wienia

Okres realizacji zam6wienia:

Etap 1 - 01.10.2018-31.10.2018

Etap 2.1 - 01.11.2018-:i0.11.2018

Etap 2.2 - 01.12.2018-2t1.12.2018

Etap 2.3 - 01.01.2019-:-11.01.2019

Etap 3. 1 - 0 1.02.2079 -2.A.02.20 1.9

Etap 3.2 - 01.03.2019-:i1.03.2019

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacii przedmiotu
zam6wienia. Nowe terminy bQdA ustalane w konsultacji z wylonionym Wykonawc4.

6. Mieisce realizacii zam6wienia

Zamawiaj4cy wymaga dostepno6ci Wykonawcy w siedzibie
na Zqdanie Predica Sp. z o. o.

firmy Zamawiajqcego

7. Informacie o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

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

2.

3.

konkurencyjnoSci.
Zlo2enie oferty nie powoduje powstania Zadnych zobowi4zari wobec stron. Oferty
sE przygotowywane na koszt Wykonawc6w. Kazdy z Wykonawc6w mo,e zloZy(.

tylko jedn4 ofertq.
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wykluczeniu podlegaje Wykonawcy,
kt6rzy s4 powi4zani osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym, Przez powi1zania
kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powi4zania migdzy Zamawiaj4cym
lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowi4zafi w imieniu Zamawiaj4cego
lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czynno6ci zwi4zane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru vrykonawcy a

wykonawc4, polegajEce w szczeg6lnoSci na:

1.

a

a

a

O

a

a
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aJ uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki c,'vvilnej rub sp6tki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udzial6w lub akcji,
c] pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego,

prokurenta, pelnomocnika,
d) pozostawaniu w zwiEzku mal2eriskim, w stosunku pokrewiefstwa lub

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

Wykonawca zobowiqzany jest dolqczyd do oferty o6wiadczenie o braku w/w
powi4zafi wedlug wzoru stanowi4cego Zal4cznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.

4. zamawialqcy dokona oceny spelnienia warunk6w udzialu w postqpowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spelnia - nie spelnia, tj. zgodnie z zasad4, czy dokumenty
zostaly d,ol4czone do oferty iczy spelniaj4 okre6lone w zapytaniu ofertowym
wymagania. Brak kt6regokolwiek z wymaganych oswiadczeri lub dokument6w Iub
zalqczenie ich w niewla6ciwe) formie lub niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w
zapytaniu ofertowym, bqdzie skutkowalo odrzuceniem oferty Wykonawcy, z
wyi4tkiem wystqpienia powi4zari kapitalowych lub osobowych migdzy Wykonawc4
a Zamawiaj4cym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udzialu w
postgpowaniu.

1. vvyKonawca zooowr4zany lest do podania ceny za realizacjg przedmiotu
zam6wienia zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Podana w ofercie cena musi byi wyra2ona w pLN. cena musi uwzglqdniai wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowai wszelkie koszty
zwi4zane z terminowym i prawidrowym wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiaj4cego, odnosz4cymi siq do
przedmiotu zam6wienia.

3. cena dla przedmiotu zam6wienia mo2e byi tylko iedna, nie dopuszcza siq
wariantowo5ci cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny byi od razu uiqte w obliczaniu
ceny, tak by r,r,yliczona cena za realizacjq przedmiotu zam6wienia byla cen4
ostatecznA, bez koniecznoici dokonywania przez Zamawia;4cego przeliczeri
i innych dzialari w celu jej okreSlenia.

4. Cena oferty jest to wynagrodzenie brutto w przypadku umowy o dzielo lub
wynagrodzenie netto w przypadku umowy o wsp6lpracy l4czne za realizacjg
etap6w wymienionych w pkt. 3. Zapytania ofertowego.

B. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wykonawca zobowi4zany jest do podania
zam6wienia zgodnie z formularzem ofertowym.
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9. Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiai4cy bqdzie siq kierowal. przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteri6w

1. Kryteria oceny ofert: Cena 1000/o

2. Liczbq punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq oblicza sig wg wzoru:
P=Cn/Cort.x1007o,

gdzie:

P - liczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta
Cn - cena najni2sza rvynikajqca ze zloircnych ofert (spelniaj4cych wszystkie
wymogiJ
Coft. - cena oferty badanel
100 - maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kryterium

3.

4.

I

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
\,lymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym
kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskuj4c najwyZszq liczbg punkt6w.
Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje cenq najni2szq za

calo6i zam6wienia. Ze wzglgdu na charakter zlecanych prac badawczych nie jest
moZliwe udzielenia zam6wienia odrgbnym podmiotom na poszczeg6lne etapy
zam6wienia. Podzial zam6wienia na etapy \4rynika ze wzglgd6w technicznych
zwiqzanych z przygotowanq dokumentacjq aplikacyjn4. S4 to prace powiqzane, w
kt6rych realizacja poszczeg6lnego zadania wymaga dokladnej znajomoSci zadania

bezpoSrednio go poprzedzaj4cego.

W ramach projektu podrvykonawstwo czqSci prac merytorycznych, bez koniecznoSci
uzyskiwania pisemnej zgody Instytucji Po6redniczqcej, moina zlecat. wylEcznie
uczelni publicznej, pafstwowemu insBtutowi badawczemu, instytutowi PAN lub
innej jednostce naukowej bgd4cej organizaciA prowadzqc4 badania i
upowszechniaj4c4 wiedzg, o kt6rej mowa w art.2 pkt 83 rozporz4dzenia Komisji
(UE) nr 651/201,4 z dnia 77 czerwca 201,4 r., kt6ra podlega ocenie jako6ci

dzialalno5ci naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o kt6rej
mowa w art. 41 ust. L pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 20L4 r., po2.7620), i otrzymala co najmniej ocenq B.

Zlecenie urykonania czg5ci merytorycznej proiektu (podr+ykonawstwoJ innym
podmiotom ni2 wymienione w poprzedzajqcym akapicie mo2liwe jest wylqcznie po

uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji PoSrednicz4cej.

Ze wzglqdu na powy2sze Predica Sp. z o. o. zastrzega mo2liwo56 podpisania umowy
z wybranym Wykonawcq dopiero po uzyskaniu akceptacji Instytucji PoSrednicz4cej,
jeSli nie bgdzie on spelnial warunk6w przedstawionych powyzej. Zawarcie umowy o

dzielo z osobq nieprowa dz4c4 dzialalnoici gospodarczej nie wymaga uzyskania
akceptacji NCBiR.
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uzyskania dofinansowania prz ez Zamawiajqcego.

Ofertq sporzqdz,, r,

:::,i:^,]:],?:::g: zaplt:\ia ofertowego, w,ezyku por,r,rrn, w formie pisemnej,
czytelnie, wypelniai4c nie.cieralnym atramentem lub dlugopisem, maszynowo lubkomputerowo. Oferta winna byi podpisana p.r", inr'ykoru*cq lub osobq
upowaznion4 do reprezentowania Wykonawcy (d,otyczy r6wnie2 ofert wyslany.t
drog4 mailow4J.

2. Do Formularza ofertowego stanowiacego Zal4cznik nr 1 do zapytania ofertowego
naleLy dolEczyt:
a. O6wiadczenie o braku powi4za6 osobowych lub kapitalowych pomiqdzy

Wykonawc4 a Zamawiajacym stanowi4ce Zalqcznik nr 2 do zapytania
ofertowego,

b. CV Wykonawcy.
3 0fertg nareiy zroiyt osobi6cie lub za pomocq poczw w siedzibie firmy ul. Artowa 2,

02-386 k.rrr*u lrb 
"., 

.,ru.obrebska@predica.pl.

1. Ofertg zgodn4 z zal4czonym for*ulrrrem i niniejszym zapytaniem ofertowym
nale2y zloLyt. w terminie do dnia 18.09.2018r,

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcg,
Zamawialqcy moLe zawrze(. umowq z Wykonawcq, kt6ry spelnia wymagania
zapytania ofertowego i kt6rego oferta uzyskaia kolejno najwy2sz4 liczbg punkt6w.
Umowa dot. realizacji przedmiotu zam6wienia wejdzie w iycie w przypadku

Oferty zlo1one po terminie nie bgd4 rozpatrywane.
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inform acje przekazytvane s4 pomiqdzy
Zamawiajqcym i Wykonawcami pisemnie. ZamawiajEcy dopuszcza przekazywanie
dokument6w i informacji w formie elektronicznej na ad.es, finance@predica.pl.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Obrgbska, adres email:

2.

3.

Zal4cznik nr 2 - Oiwiadczenie o braku powi4zafr osobowych lub kapitaiowych
pomigdzy Wyko nawcq a ZamawiaiEcym.

10. Spos6b przygotowania oferty

ll, Miejsce i termin zloienia oferty, osoba do t<ontrtt,,

12. Wykaz zalqcznik6w

*$vr*4'
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zal4cznik nr 1 - Formularz ofertowy

MiejscowoSt, data

OFERTA

Dane Wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/09/2078 z dnia 10.09'2018r. przedstawiam
poniiszqofertg na wykonanie zadari w formie umowy o dzielo/umowy o wsp6lpracy* w
ramach projektu pt. ,prace badawczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowei
oraz rzeczywistolci hybrydowej w grach fitness." Dzialanie 1.2 Sektorowe programy B+R

wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Nr etapu Wynagrodzenie
Etap 1

Etap 2.1
Etap ?..2

Etap;2.3
Etap :]. L

Etap 3.2
l,1cznie:

O6wiadczam, iL zapoznalemf am siq z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszq do

niego Zadnych zastrzeiefi oraz zdobylemfam konieczne informacje i wyja6nienia do
przygotowania oferty.

Oswiadczam, i2 uwaZam sig za zwi4zanego/q ofert4 przez okres ......'........'......,....... dni
licz4c od dnia uplywu terminu skladania ofert,

Oswiadczam, i2 w przypadku wybo ru przez Zamawiaj4cego ninieiszei oferty zobowiazujq
siq do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanymprzez Zamawiaj4cego.

Oiwiadczam, i2 spelniam wymagania dot. udzialu w postQpowaniu wskazane w pkt. 4.

.o.o t ^qa r'tb'tt
Itrtf)rlt {oq

*niepotrzebne sllhlgl'l t ,$q

(podpis Wykonawcy)

()

Adres e - mail
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Zal4czniknr 2 - O3wiadczenie olraku powi4zq6 osobowych lub kapitalowychpomiqdzy Wykonawc4 a Zamawiai4cym

nr

mielscowoS6 i data

dnia

[imiq i

nie ,estem powi4zany osobowo lub kapitalowo z Zamawiaiqcym, przez powiyzania

3n:1".-"]La-"1:bowe 
rozumie siq wzilemne powi4zania miqdzy Zamawiajqcym lubosobami upowa2nionymi do zacqgania zobowi4zan'w imieniu ZamawiajEccgo lubosobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiajqcego czynnoSci zwi4zane z przygotowaniemi przeprowadzeniem procedury wyboru' *yLonr*.y a wykonawci" pof"!r;q.;

lnoscl na:
a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,b) posiadaniu co najmniej 5 o/o udzia+6wlut akcii,b) posiadaniu co najmniej 5 oZo udzia+awlut atcli,
cJ pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzEdzaj4cego,

prokurenta, peinomocnika,
dJ pozostawaniu w zwi4zku w stosunku pokrewiefistwa lub

drugiego stopnia lub
linii bocznej lub w stosunku

(podpis Wykonawcy)

powinowactwa w linii prostej, po
powinowactwa drugiego stop n ia
przysposobienia, opieki lub kurateli.

OSwiadczenie

Nawiazu.iac zapytania

oSwiadczam,2e:

i przeprowadzeniem procedury wyboru
w szczeg6lnoSci na:

* niepotrzebne skreilit

4\

ja, ni2e1 podpisany




