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ZAPYTANIE OFERTOWE nr

2/05/ZOt7

z dnia 04,05.2017 r.

1.

Nazwa Zamawiaj4cego

Predica Sp. z o. o.
ul. Bohdanowicza 21/57

02-727 Warszawa

2.

Postanowieniaog6lne

Niniejsze postqpowanie toczy siQ w trybie zapytania ofertourigo, , -aihiianiem;;d
konkurencyjno6ci, w zwiqzku z realizacj1 proiektu pt. ,,prace badawczo_rozwoiowe nad

zastosowaniem sieci neuronowej oroz rzeczywistofui hybrydowej w grachfitness"w ramach 0si

priorytetowei 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiqbiorstwa, Dzialania

1,2

Sel(torowe programy B+R, Program sektorowy: GAMEINN w ramach Regionalnego programu
na lata 2014-2020.

3.

Przedmiotzam6wienia

proffi

Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie zadari w formi" umo*y o dziel,,
-iamr.h
,,Prace badawczo'rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici
hybrydowej w grach fitness." Dzialanie 1.2 sektorowe programy B+R wsp6ifinansowanego

pt

ze Srodk6w Europe;skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:

Etap 1. sporz4dzenie specyfikac;i techniczne;' integracii urzqdzenia HoloLens z zewnetrznymi

narzqdziami - Kinnect
a] Nakre6lenie architektury komponent6w wykorzystywanych przy integracri Hololens z
zewn gt"rznym i narzgdziami
bJ Ustalenie sposob6w komunikacji urzqdzefi pomiQdzy sob4

c)
d)

OkreSlenie mo2liwoSci wzbogacenia funkcjonalno6ci poprzez integr acje vzqdzen
weryfikacja zdolno6ci urzEdzefi (Hololens, KinectJ do integracji oraz komunikacji

pomiqdzy sob4.
Etap 2. Sporz4dzenie specyfikacji technicznej budowy interfejsu graficznego

a)
bJ

Zebranie wymagafi oraz preferencji uZytkownik6w interfejsu graficznego w HoloLens.
Przeprowadzenie warsztatu Design Thinking mai4cego na celu zaadresowanie

c)

wszystkich potrzeb u2ytkownik6w.
PrzetoZenie wymagai uZytkownik6w na techniczne aspekty rozwi4zania
Zdefiniowanie przypadk6w uZycia na podstawie zebranych wymagari.

dJ
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Etap 3. Przygotowanie specyfikacii technicznej Sledzenia zlo2onych ruch6w gracza

a)
b)

Ustalenie z uzytkownikami jakie ruchy a tym samym jakie rekomendacje Wirtualnego
Trenera bqd4 generowane
Wypracowanie scenariusza pracy z Wirtualnym trenerem w zakresie wykony,wanych

ruch6w

c)

Zbudowanie mapy oczekiwaii wzgledem aplikacji Wirtualny Trener

w

zakresie

wykonywanych ruch6w

d)
e)

PrzeloZenie zebranych wymagari na techniczne aspekty budowanego rozwiqzania
Przygotowanie diagramu sekwencji oraz przypadk6w uzycia w Swietle zebranych
r,vymagafi w zakresie 6ledzenia ruch6w;ako sekwencji gest6w.

Etap 4. Sporzqdzenie specyfikacji technicznej dla algorltm6w interakcii

a)
bJ

c)

Proiekt interfejsu komunikacji u2ytkownika z trenerem
Projekt integr acji Ul'^z4dzefi przy komunikacji u2ytkownika z trenerem
Zdefiniowanie gest6w kt6re poslu2q za sygnaly komunikacyine z trenerem oraz
interfejsem aplikacji.

d) Przelo2enie zebranych wymagah na techniczne aspekty rozwiqzania.
e) Weryfikacja mo2liwo6ci komponent6w co do realizacji zebranych wymagari
Etap 5. Sporz4dzenie specyfikacji technicznel dla opcji personalizacji rozwiqzania

a)
b)
cJ

d)

Sporzqdzenie specyfikacji technicznej
Sporzqdzenie specyfikacji technicznej
Sporzqdzenie specyfikacji technicznej
Sporzqdzenie specyfikacii technicznej

dla TFVC
dla TFBS
dla VS
dla Unity

Etap 6. Sporzqdzenie specyfikacji technicznej dla algorytm6w weryfikujqcych poprawnos6
r,tykonanych gest6w

a)
b)

Badanie wymagah w zakresie formy przekazywanych komunikat6w

c]

Zdefiniowanie r,tymagafi do transkrypcji oraz opis6w poprawnoSci ruch6w
Okre6lenie sposobu weryfikacji oraz zdefiniowanie odstepstw akceptowalnych

d)
e)

Okreslenie punkt6w krytycznych przy danych figurach kt6re bqdE weryfikowane
Przelo2enie wymagari na techniczne aspekty budowanego rozwiEzania

fJ

Weryfikacja mo2liwoSci wykorzystywanych komponent6w w zestawieniu

z

zebranymi

wymaganiami,

Etap 7. Przeprowadzenie test6w wdrozeniorlrch rozwi4zania na zewnqtrznym Srodowlsku

aJ

Przygotowanieprzypadk6wtestowych
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b) weryfikacja

rvydajnosci oraz mozriwosci narzgdzi wykorzystywanych przy testach
wewnqtrznych.
cl Pzeprowadzenie testowania dzialania algorytmu sieci neuronowych przy wykrywaniu
odstqpstw postaw od normy
dl Test integracji narzgdzi, do rozszerzonei rzeczywistosci.
Wykonawca zobowiqzuje siq do sporz4dzenia po ka2dym zakonczonym etapie raportu
z wykonanych prac badawczo-rozwojowych zawieraj4cych podsumowanie wykonanych prac
oraz osiEgniqtych rvynik6w.
Kod okre6lony przez Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CpV):
l. 73000000-2 uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne uslugi
doradcze

2.
3.

73200000-4 Uslugi doradcze w zakresie badafi i rozwoju
72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania

Wyrnagania szczeg6lne na poziomie profesjonalnym:
l) Znajomo(;t zagadnierl z obszar6w Computer Vision o raz Sztucznej inteligencji
2) znajomoit glqbokich sieci neuronowych w zastosowaniach do przetwarzania obrazu
3) Rozumienie odwrotnej kinematyki przy modelowaniu ruch6w czlowieka
4) ZdolnoS6 do lEczenia wielu dziedzin informatyki do pro.iektowania calego rozwiqzania
5) DoSwiadczenie w pelnieniu funkcji technicznego lidera projektu.

6)

Min. 3 Iata doSwiadczenia

7)

Computer Vision.
Jgzyk angielski w stopniu komunikatywnym

w

projektowaniu

i

wdra2aniu architektury system6w typu

Powy2sze warunki udzialu w postqpowaniu bqdq weryfikowane na podstawie cV czlonk6w

zespolu i oSwiadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowvm.

5.
1.

Termin realizacii zam6wienia
Okres realizacji zam6wienia:

Etap 1- 01.0

3.2 0 18 - 3 1.0 3,2 0

18

Etap 2 - 01.04,20L8-31,05.2018
Etap 3 - 01.06.2018-31.07.20t9
Etap 4 - 01.08.2018-30.09.2018

Etap 5 -

0 1.

10.2 018 - 3 1, 10.2 0 18

Etap 6 - 01.1 1.2

0 18 - 3

0.0 1.2 0 19

Etap 7 - 0L.02,2019-37.03.20L9

zamawiai4cy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zam6wienia.
Nowe terminy bQdE ustalane w konsultacji z wylonionym Wykonawcq.
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6. Mieisce realizacii zam6wienia
1. Zamawiajqcy \r,ymaga dostqpno6ci Wykonawcy

w

siedzibie firmy Zamawiajqcego

na Zqdanie Predica Sp. z o. o.

7, Informacle o charakterze prawnym, ekonomicznym, Iinansowym i
technicznym

1. Zam6wienie udzielane iest

w trybie

z zachowaniem zasady
konkurencyjno6ci.
ZloZenie oferty nie powoduje powstania Zadnych zobowiqzafi wobec stron. Oferty sq
przygotolrlr/ane na koszt Wykonawc6w. Kaady zWykonawc6w mo2e zloZy6 tylko jednE
zapytania ofertowego,

ofertq,
Z postqpowania o udzielenie zam6wienia wykluczeniu podlegajq Wykonawcy, kt6rzy sq

powiqzani osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym. Przez powr4zania kapitalowe lub
osobowe rozumie siq wzajemne powi4zania miqdzy ZamawiajEcym lub osobami
upowa2nionymi do zaci4gania zoltowi4zah wimieniu ZamawiajEcego lub osobami
'nykonu]qcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce
w szczeg6lnoSci na:
a) uczestniczeniu w sp6}ce jako wsp6lnik sp6lki cyrruilnej lub sp6lki osobowej,
bJ posiadaniu co najmniej 5 % udzial6w Iub akcji,
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika,

w

zwiqzku mai2e6skim, w stosunku pokrewiefistwa lub
powinowactwa w linii prostei, pokrewiehstwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej Iub w stosunku przysposobienia, opieki lub

dJ pozostawaniu

kurateli.
Wykonawca zobowi4zany jest dotqczy6 do oferty oiwiadczenie o braku w/w powiqzah
wedlug wzoru stanowi4cego Zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawi.aj4cy dokona oceny speinienia warunk6w udzialu w postqpowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spelnia - nie spelnia, tj. zgodnie z zasad4, czy dokumenty zostaty
dol4czone do oferty i czy spelniaj4 okre6lone w zap),taniu ofertowym wymagania. Brak
kt6regokolwiek z wymaganych o6wiadczef lub dokument6w lub zalqczenie ich w
niewla6ciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zapytaniu ofertowym,
bqdzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyj4tkiem wystqpienia powiqzarl
kapitalowych lub osobowych miqdzy Wykonawc4 a Zamawiaj4cym, kiedy to Wykonawca
zostanie wykluczony z udzialu w postqpowaniu.

L

Opis sposobu obliczenia ceny

oferty

L. Wykonawca zobowiqzany jest do podania
zgodnie z formularzem ofertowym.
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2. Podana w ofercie cena musi byt. wyralona w pLN. cena musi uwzglqdnia6 wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowa6 wszelkie koszty zwiqzane
terminowym i prawidlowym wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez ZamawiajEcego, odnoszqcymi sig do przedmiotu

z

zam6wienia.

dla przedmiotu zam6wienia moZe byt tylko jedna, nie dopuszcza siq wariantowosci
rabat, winny byi od razu ujqte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona
cena za realizaciq przedmiotu zam6wienia byla cen4 ostatecznE, bez koniecznoSci
dokonyrruania przezZamawi,aj4cego przeliczef i innych dziatari w celu jej okreSlenia.
4. Cena oferty iest to wynagrodzenie brutto lqczne za realizacjg etap6w wymienionych
w pkt. 3. Zapytania ofertowego.
3. Cena

cen. Wszelkie upusty,

kryteri6w, kt6rSrmi Zamawiaiqcy bqdzie siq kierowal, przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteri6w
9. Opis

1. Kryteria oceny ofert: Cena 1000/o
2. Liczbq punktdw uzyskanych przez Wykonawcq oblicza siq wg wzoru:
P=Cn/Cot.x1000/0,
gdzie:
P

- liczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta

-

Corb

cena najni2sza wynikajqca ze zlo2onych ofert (speiniajqcych wszystkie \aymogi)
- cena oferty badanej

100

- maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kryterium

Cn

Zamawiaiqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawarrym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium
wyboru jako najkorzystnieisza - uzyskuj4c na;'wyiszq liczbq punkt6w.
4. Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferu.ie cenq najni2szq za caloit
3.

zam6wienia. ze wzglgdu na charakter zlecanych prac badawczych nie iest mozliwe
udzielenia zam6wienia odrqbnym podmiotom na poszczeg6lne etapy zam6wienia. podzial
zam6wienia na etapy wynika ze wzglgd6w technicznych zwi4zanych z przygotowanE
dokumentacj4 aplikacyjnq. Sa to prace powiqzane, w kt6rych realizacja poszczeg6lnego
zadania wymaga dokladnej znajomo6ci zadania bezpo6rednio go poprze dzaj4cego.
W ramach projektu podwykonawstwo czgsci prac merytorycznych, bez konieczno(ci
uzyskiwania pisemnej zgody Instytucii poSrednicz4cej, moina zleca(. wylEcznie uczelni
publicznej, panstwowemu instltutowi badawczemu, instytutowi pAN lub innej jednostce
naukowej bqdqcej organizacjq prowadz4cE badania i upowszechniaj4c4 wiedzq, o kt6rej
mowa w art. 2 pkt 83 rozporzEdzenia Komisji (uE) nr 6sr/20L4 z dnia 17 czerwca 2ol4 r.,
kt6ra podlega ocenie jakoSci dzialalnosci naukowej Iub badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych, o kt6rei mowa w art. 41 ust. 1 pkt 7 i art.42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r,
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z Z0l4 r., poz. L6Z0), i otrzymala co najmniej ocenq
B. Zlecenie wykonania czqsci merytorycznei projektu (podwykonawstwoJ innym

(<

Unia Europejska

Fundusze

Europejskie

E!.ope.lsklFundusz
Rozr,1/ojL) Re

podmiotom niz wymienione

w

glonalnego

poprzedzajqcym akapicie mozliwe jest wylqcznie po

uzyskaniu pisemnei zgody Instytucii PoSrednicz4cej.
Ze wzglgdu na powy2sze Predica Sp. z o. o. zastrzega mo2liwost podpisania umouy z
wybranym Wykonawc4 dopiero po uzyskaniu akceptacji Instytucji Po6rednicz4cej, jesli nie
bqdzie on spelniai warunk6w przedstawionych powyzei. Zawarcie umolry o dzieto z osobE
nieprowadzqc4 dzialalnoSci gospodarczej nie wymaga uzyskania akceptacii NCBiR.

przypadku odmowy podpisania umowy przez ltybranego Wykonawcq, Zamawiajqcy moZe
zawrzet umowq z WykonawcA, kt6ry spelnia wymagania zapytania ofertowego i kt6rego
oferta uzyskaia kolejno najwyZsz4 Iiczbq punkt6w

7. W

W przypadku odmonT/ podpisania umowy przezltybranego Wykonawc

A, Zamawiaj4cy moZe
zawrze6 umowq z Wykonawc4, kt6ry spelnia wymagania zapttania ofertowego i kt6rego
oferta uzyskala kolejno najwy2szq liczbq punkt6w.

9.

Umowa dot. realizacji przedmiotu zam6wienia wejdzie w Zycie
dofinansowania przez Zamawiaj4cego.

w przypadku uzyskania

10. Spos6b przygotowania oferty
1.

0fertq sporz4dzif nale2y na druku ,,Formularz ofertowy" stanowi4cym Zalqcznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, wjqzyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,
\ /ypetniajqc niescieralnym atramentem lub dlugopisem, maszynowo lub komputerowo.
Oferta winna by6 podpisana przez Wykonawcq lub osobg upowaZnionE do reprezentowania
Wykonawcy (dotyczy r6wnieL ofert wyslanych drog4 mailow4).
Do Formularza ofertowego stanowi4cego Zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego nalezy
dotqczy(.:

a.

O6wiadczenie o braku powiEzari osobowych lub kapitalowych pomiQdzy Wykonawcq
a Zamawiajacym stanowiEce ZalAcznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. CV Wykonawcy.
Ofertq naleZy zlo2y6 osobi6cie lub za pomocq poczty w siedzibie firmy ul. Bohdanowicza
2t /57 ,02-127 Warszawa lub mailem na adres: ewa.obrebska@predica.pl.

tL,

Mieisce i termin zloienia oferty, osoba do kontaktu

Ofertgzgodn4zzal4czonym formularzem i niniejszym zapytaniem
w terminie do dnia 75.O5.2017r.
2. Oferty zlo2one po terminie nie bqd4 rozpatrywane.
3.

ofertowymnaleiy oiyt.

O6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane sE pomiQdzy
Zamawia.iqcym iWykonawcami pisemnie. Zamawiaj4cy dopuszcza przekazywanie
dokument6w i informacji w formie elektronicznej na adres: finance@predica.pl. Osoba do
kontaktu z Wykonawcamir Ewa Obrqbska, adres email: ewa.obrebska@predica.pl
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Wykaz zal4cznik6w

Zal4cznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Zal4czniknr Z - Oiwiadczenie o braku powiEzaf osobowych lub kapitatowych pomiqdzy
Wykonawcq a ZamawiajEcym.
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Zal4cznik nr 1 Formularz
ofertowy

Miejscowosra, clata
OFERTA
Dane Wykonawcy

Adres e - mail.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2 /05 /2017 z dnia 04.05.2017r, przedstawiam ponizszE
ofertq na wykonanie zadafl w formie umowy o dzielo w ramach projektu pt. ,,Prace badawczorozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej w grach fitness."
Dzialanie 1.2 Sektorowe programy B+R wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europeiskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Nr etapu
Etap

1

Etap
Etap
Etap
Etap
Etap
Etap

2

Wynagrodzenie brutto PLN

3

4
5

6
7

L4cznie:
O5wiadczam, ii zapoznalemfam sig z warunkami zapltania ofertowego i nie wnoszg do niego
iadnych zastrzeZefi oraz zdobylem/am konieczne informacje i wyiaSnienia do przygotowania

oferty.
O5wiadczam, ii uwazam sig za zw\4zanego /q ofert4 przez
dnia up+ywu terminu sktadania ofert.

okres

dni licz4c od

OSwiadczam, i2 w przypadku wyboru przez ZamawiajEcego ninieiszej oferty zobowi4zujg siq do

podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przezZamawiajqcego.
Oswiadczam, i2 spelniam wymagania dot. udzialu w postqpowaniu wskazane w pkt. 4.

(podpis Wykonawcy)
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Zal4czniknr 2 - OSwiadczenie o
braku powiqzaf osobowych lub
kapitalowych pomiqdzy
Wykonawc4 a Zamawiaj4cym

miejscowosi i data
OSwiadczenie
Nawi4zuj4c do zapytania ofertowego nr ...,.......... z dnia

ja, ni2ej

podpisany
...,.....................

dzialaj4cy w imieniu

..........(imiQ
...............

i nazwisko)

(nazwa podmiotuj

/ wlasnym*

oSwiadczam, 2e:

niejestem powiEzany osobowo lub kapitalowo z zamawiaiqcym.przezpowiqzania kapitalowe lub
osobowe rozumie sig wzaiemne powiEzania migdzy zamawiai4cym lub osobami upowa2nionymi
do zaciqgania zobowrEzai w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonujqcymi w imieniu
Zamawiajacego czynno6ci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lno6ci na;
aJ uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmnie; 5 0/o udzial6w lub akcji,
cl pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika,

d)

pozostawaniu w zwiqzku mal2eriskim, w stosunku pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewiefistwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznei lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreilit

/s

