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Predica Sp, z o. o.

ul, Bohdanowicza2t/57
02-127 Warszawa

2, Postanowienia ogólne

Niniejsze PostęPowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego,--i.t o-"niu.-rruay
l<onl<urencYjnoŚci, w związku z realizacją projel<tu pL ,,Prace badąwczo-rozwojowe nad
ząstosowqnienl sieci neuronowej orqz rzec4]wistości hybrydowej w grach fitnes.s. ''w rinach Osi
PriorYtetowej 1 WsParcie prowadzenia prac B+R przez przr:dsit;biorstwa, Działania -J..2

Sel<torowe Progr am/ B+R, Progranr sektorowy: GAMEINN w ranrach Regionalnego programu
nego Inteligentnv Rozwój na lata 201,4-2020,

Przednriotenr zanrówienia jest wyl<onanie zadań w formie umowy zle;enia'uv l-amacĘĘńl
PL ,,Prace badawczo-rozwojowe nąd zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzecrynuistości
hybrydowej w grach .fitness," Działanie 1,2 Sektorowe programy B+R współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zamówienia:

EtaP 1. Badania i imPlementacja sieci neuronowej celem weryfikacji nadesłanej sekwencji
ruchów użytkownika

a) Analiza zebranych wymagań
b) PrzYgotowanie danych, Wczyszczenie oraz przetworzenie do formy modelowej.
c) Organizacja znriennych fFeature engineering)
d) Podział zbioru danych nazbiór treningowy i testowy (70/3O)
e) Dobór odPowiedniego zestawll sieci neuronowych celem późniejszego porównania

efektywności i wyboru optymalnej implementacji
fl Trenowanie modelu nazbiorze treningowym
g) Testowanie sieci na Wznaczonymzbiorze
h) weryfikacja efektywności sieci neuronowej orazwyb6r optymalnej
i) Implementacja

EtaP 2. PrzeProwadzanie testów integraryjnych rozwiązania z mechanizmami sieci
neuronowej do poprawnej weryfikacji ruchów

a) Test przepustowości przesyłu danych pomiędzy urządzeniami
b) Test czasu reakcji sieci neuronowej na pojawiające się zdarzenia,
c) Testkomunikacji oraz przetworzenia sygnałów generowanychprzezSieć Neuronową
d) Test efektywności rozwiązania.

1, Nazwa Zamawiaiącego

3. przedmiotzamówienia
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Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia po każdym zakończonym etapie raportu
z wykonanych prac badawczo-rozwojowych zawierających podsumowanie wykonanych prac
oraz osiągniętych wyników.

Kod określony przezWspólny Słownik Zamówień (CPV):
1,. 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi

doradcze
2. 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
3. 72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania

4. Wykazwymagań

Wymagania szczególne n a pozi omie p rofe sj onalnym :

1. Min. 3 lata doświadczenia w dostarczaniu rozwiązań z zakresu Big Data oraz Machine
learningu oraz projel<towaniu i implementacjirozwiązań dot. analityki danych
bazujących na chmurze Microsoft.

2. Znajomość na poziomie biegłym:
- Azure : Azure SQL, DWH, Stream Analytics, Machine Learning, HDInsight, Data lake,
Logic App, Functions, DocumentDB, Cosmos DB, Blob storage
- Języki programowania: Ił, C#, VBA, MDX, DAX

Powyższe warunki trdziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia

1. Okres realizacji zamóvlrienial
. Etap 1, - 01",1,L20'l,B-:J0.01.2019
. Etap 2 -0'J,.02,2019-31,03.2019

Zamarł,iający zastrzega sobie prawo do zmiany ternrinu realizacji przednriotu zamówienia,
Nowe t:ernriny będą ltstalane w konsultacji z wyłonionynr Wyl<onawcą.

6. Mieisce realizacii zamówienia

1-. Zarnawiający wJimaga rlostępności Wykonawcy w siedzibie firmy Zanrawiającego
na ż;ądanie Predica Sp. z o. o,

7. In|brmacie o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Zanrówienie trdzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachcłwanienr zasady
konkurencyjności.
Złoz:,enie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są
prz]/gotowywane na l<osz|Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tyll<o jedną

ofertę.

Z pr:stępowania o udzielenie zanrówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są

połrliązani osobowo lub l<apitałowo z Zamawiającym, Przez powiązania kapitałowe ]ub

osolbowe rozltnrie się wzaienrne powiązania nliędzy Zanrawiającvnr lub osobanri
upoważnionynri do zaciągania zobowiązań w inrieniu Zanrawiającego lrrb osobanri
wy}lonującymi w imie,nitł Zanrawiającego czynności związane zprzygotowanienr
i pr:zeprowadzeniem proceclury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

1_.

2,

3.

w formularzu ofe

5. T'ermin realizacii zamówienia

0ferenta
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspóInik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 o/o udziałów lub akcji,
cJ Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stclsunku pokrewieństwa ]ub

Powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowa(]twa
drugiego Stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadcz:eniel o braku wfw powiitrzań
według wzoru stanowiącego Zalączniknr 2 do niniejszego zapyt,ania ofertowego.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału \^/ postępowaniu poprzez
Zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie zzasadą, czy dokumenty zostały
dołączone do oferty i czy spełniają określonew zapytaniu ofertowym wymagania, I]rak
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentó,vtl lub załączenie ic}t w
niewłaŚciwej form,ie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertorłlym,
będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań
kaPitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca
zostanie wykluczony zudziału w postępowaniu,

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferĘ

1, WYkonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizircję przedmiotu zamówi,enia
zgodnie z formularzem ofertowym.

5.

Podana w ofercie cena musi być vvyrażona w PLN, Cena musi uwzględniać wszystkie
wYmagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związ.,ane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunk,ami
iwytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoslłący.mi się do przedmiotu
zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia możebyć tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości
cen, Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona
Cena Za realizacjql przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywaniaprzezZamawiającego przeliczeń i innych działelńw celu jej określenia,
Cena oferty jest to wynagrodzenie brutto łączne za realizację etapów wymieniorrych
w pkt, 3.Zapytania ofertowego,
ZaangaŻowanie zawodowe Wykonawcy w projekty finansowttne z: funduszy strukturalnych
oraz działań finansrrwanych z innych źrodeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych
podmiotów, nie przekroczy 27 6 godzin miesięcznie.

9. OPis krYteriów, którymi Zamawiaiący będzie się kierował, przy wyborze oferĘ wraz
z podaniem znaczenia Ęch layteriów

2.

3.

4.

{\
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1_. Kr,yteria oceny ofert: Cena ]_000ń

2, Lic,zbę punktów uzyskanych przezWykonawcę oblicza się wg wzoru:
P=Cn f C"r,r.xIOOo/o,

gdzie;
P - liczba punktów uzyskan,ych przezOferenta
crl - cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert fspełniających wszystkie wymogi)
Cotb. - C€Ild oferty badarrej
100 - maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Zanawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
WYmogom Zawart}m w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium
wyboru j ako naj ko rzystrLiej slla - uzyskuj ąc najwyższąli czbę punktów.
Za,mówienie udzielone zostanie podmiotowi , który zaoferuje cenę najniż szą za całość
zamówienia. Ze względu na charakter zlecanych prac badawczych nie jest możliwe
uclzielenia zamówienia odrębnym podmiotom na poszczególne etapy zamówienia . podział
zamówienia na etapy wynika ze względów technicznych związanych z przygotowaną
dcrkumentacją aplikacyjną. Są to prace powiązane, w których realizacja poszczegóInego
zadania wymaga dokładnej ;znajomości zadania bezpośrednio go poprze dzającego,

W PrzYPadku odmowy prrdpisania umowy przez wybranego Wykonawcę ,Zamawiający może
zaYvrzeĆ umowę z Wykclnarłcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego
o ferta uzyskała kolej no rnjvvyższą liczbę punktów,

6, Urnowa dot. realizacji przedmiotu zamówienia wejdzie w życie w przypadku uzyskania
do,finansow ania przez Zamawiającego.

a
J.

4.

5,

10. S;posób przygotowania oferty

1, Ofertę sporządziĆ na|eży na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym załĘcznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego; wjęzyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,
wYPełniając nieŚcieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
Oferta winna byĆ podpisanaprzezWykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową),

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Zńącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy
dołączyć:
a, OŚwiadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą

azamawiającym stanowiącezńącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
b. CVWykonawcy.
3. Ofertę naleĘ złożyć osobiście \ub za pomocą poczty w siedzibie firmy ul,Bohdanowicza

2I/57 ,02-t27 Warszawa lub mailem na adres: ewa.obrebska@predica.pl,

lL. Miejsce i termin złożeniaoferty, osoba do kontaktu

1. Ofertę zgodnązzałączonymformularzem i niniejszym zapytaniem orertÓ*ymnalezy aozye
wterminie do dnia 75.05,20L7r.

2, Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

\
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3. OŚwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazryane są pomiędzy
ZamawiającYm iWykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie
dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: finance@predica,pl, osoba do
kontaktu z Wykonawcami: Ewa obrębska, adres emai]: ewa.obrebska@pred

Załącznik nr 1 - Formu]arz ofertowy;
Załącznik nr 2 - OŚwiadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych ponriędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.

L^-"t G^3

12. Wyl<azzałączników
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Załączniknr 1-
Formularz ofertowy

Miejscowość, data

oFERTA

Dane Wykonawcy
Nazwa
Adres
Tel.
Adres e - mail..

W odpowiedzinazapytanie ofertowe nr 5/05/2017 z dnia04.05.2017r. przedstawiam poniższą
ofertę na wykonanie zadań w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt, ,,Prace badawczo-
rozwojowe nad ząstosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistości hybrydowej w grach fitness,"
Działanie 1,2 Sektorowe programy B+R współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego :

Nr etaDu Wynagrodzenie brutt<t PLN
Etap 1

Etap 2

Łącznie:,

OŚwiadczam, iż zapoznałemf am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania
oferty.

Oświadczam, iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres ..,...... dni |icząc od
dnia upływu terminu składania ofert.

OŚwiadczam,iżw przypadku wyboruprzezZamawiającego niniejszej oferty zobowiązujęsię do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przezZamawiającego.

oświadczam, iż spełniam wymagania dot. udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 4.

(podpis Wykonawcy)
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oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego nr .,,........... z dnia

Unia §uropejska
Europejski Fundusz
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o
braku powiązań osobowych lub

kapitałowych pomiędzy
Wykonawc ą a Zamawiai ącym

miejscowość i data

(podpis WykorrawcyJ

ja, niżej podpisany .,.,....,,....,.(imię i nazwisko)
działający w imieniu fnazwa podmiotuj
/ własnym*

oświadczam, że:

nie jestem PowiązanY osobowo lub kapitało wo zZamawiającym. Przezpowiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czYnnoŚci związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem proiedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegającew szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 o/oudziałów lub akcji,
cJ Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,
d) Pozostawaniu W nłviązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

Powinowactwa w linii prostej, pokrewielistwa drugiego stopnia lub
Powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

* niepotrzebne skreślić
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