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ZAPYTANIE OFERT OWE nr

3

/ 05 /

2ot7

z dnia 04,05.2017 r,

1, Nazwa ZamawiaiAcego

Predica 5p. z o. o.
ul. Bohdanowicza 2\
02-727 Warszawa

/57

2. Postanowienia o96lne
Niniejsze postgpowanie toczy siq w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zisady
, w zwiqzk\ z realizaciE projektu pt. ,,prace badawczo-rozwojowe nad

konkurencyjnoSci

zastosowaniem sieci neuronowej oroz rzeczywistoici hybrydowej w grach
firness.,,w ramach Osi

priorytetowej

l

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiqbiorstwa, Dziatania 1.2

Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: CAMEINN w ramach Regionalnego programu
Operacyjnego Inteligentny Rozw6; na lata 201,4-2020.

3, Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie zad.aA w formie umowy o dzielo / umowy o
wsp6lpracy w ramach projektu pt. ,,Proce badawczo-rozwojowe nad zastosowoniem sieci
neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej w grachfitness." Dzialanie 1.2 Sektorowe programy
B+R wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoiu Regionalnego.
Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia;
Etap 1. 0pracowanie sposobu wyswietlania odnoSnie odczytanych przez urzqdzenie ruch6w
gracza oraz sporzqdzenie specyfikacji badafi

a.

Opracowanie algorytmu poruszajqcego modelem 3D reprezentuiEcym gracza na
podstawie wykonywanych przez niego ruch6w

b.

Opracowanie algorytmu Sledzenia, tzw. ,,joints" (kostka, kolano, tokie6 itd,) z
uwzglqdnieniem mo2liwo6ci zakrycia danego punktu przed kamerq, np. wiasnym
cialem
Etap 2. Opracowanie pode;scia przy implementacji modeli 3D oraz sporz4dzenie dokumentacji
dot. podejScia przy implementacji modeli 3D
c. Przygotowanie dokumentacii technicznej (top-down) silnika dla iwiata gry, z
uszczeg6lowieniem teksturowania, praw fizyki, sztucznej inteligencii, kontrolowania
obiekt6w 3D, dZwiqku oraz zachowania kamery
Etap 3, Przeprowadzenie badafi nad przetwarzaniem danych otrzymanych z Kinnect,
opracowanie sposobu lqczenia ich jako sekwencji ruch6w oraz sporzqdzenie raportu z badafl
Etap 3.1 Sporzadzenie sprawozdania z przeprowadzonych badafl
a. Zebranie danych otrzymanych z urzqdzenia Kinnect odno6nie obecnego ulo2enia
tzw.,,joints"
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b.

Zebranie poszczeg6lnych (poklatkowych z uwzglqdnieniem FpS Kinnecta)
informacji jako dane sekwencyjne i przedstawienie ich jako danych w 3
wymiarach
Etap 3.2 Przygotowanie raportu z test6w \aydajnoSci przetwarzania danych oraz
przygotowanie raportu z moZliwosci lqczenia danych w ciqgi danych
Etap 4. Opracowanie sposobu implementacji algorytm6w odpowiedzialnych za program
szkole6 wirtualnego trenera dla.iogi oraz implementacja vr,w. Algorytm6w
Etap 4.1 Przygotowanie modulu odpowiedzialnego za program szkoleri jogi oraz
implementacia zachowaf, trenera
Etap 4.2 Przygotowanie modutu odpowiedzialnego za weryfikacjq wcze3niej
przygotowanych danych z Kinnect i ich weryfikacja
Etap 5. Implementacja schemat6w graficznych domySlnej konfiguracji personalizacji
a. Przygotowanie szablon6w przedstawiajacych UI uzytkownika, wraz z opisem
parametryzacji
b. 0pracowanie specyfikacii, schemat6w opisujEcych przeptywy [flow) aplikacji
wraz z uwzglqdnieniem parametryzacji szablon6w
c. Przygotowanie modulu odpowiedzialnego za konfigurac;e oraz parametry
u2ytkownika
d. Przygotowanie modulu interfeisu uzytkownika (ustawieri) w oparciu o
sp

ecyfi kacjq

Etap 6. Utworzenie i Implementacja algorytm6w odpowiedzialnych za prezentacje informacji
zwrotnej do u2ytkownika
Etap 6.1 Utworzenie algorytm6w prezentuj4cych komunikaty graficzne
a. Przygotowanie komunikat6w graficznych informujqcych gracza o popelnianych
blqdach na podstawie analizy wektor6w przemieszczenia przez algorytmy sieci
neuronowej
Etap 6.2. Utworzenie algorytm6w prezentuj4cych komunikaty dlwiqkowe
b. Przygotowanie komunikat6w dlwiqkowych informujEcych gracza o popelnianych
blqdach na podstawie anali4z wektor6w przemieszczenia przez algorytmy sieci
neuronowej
Etap 6.3 Sporz4dzenie raportu z implementacji algorytm6w informacji zwrotnej
Etap 7, Przeprowadzenie test6w integracyjnych rozwi4zania z funkcjami interakcji uzytkownika
oraz utworzenie raportu z badan.
Etap

7

.\ Sporz4dzenie raportu z przeprowadzonych test6w

a.
b.

Przeprowadzenie test6w integracyjnych urz4dzenia hololens z kinnect

Przeprowadzenie test6w integracyjnych urzqdzenia hololens z sztucznE sieciE

neuronowE
Etap 7.2 Przygotowanie raportu opisuj4cego integracjq system6w

Wykonawca zobowiqzuje sig do sporz4dzenia po kaZdym zakoflczonym etapie raportu
z wykonanych prac badawczo-rozwojowych zawierajqcych podsumowanie wykonanych prac
oraz osiAgnigtych wynik6w.
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Kod okre6lony przez Wsp6lny Slownik Zamriwieri (CpV):
72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania
2. 73000000-2 Usiugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne uslugi

l.

doradcze

3.

73200000-4 Uslugi doradcze w zakresie badari i rozwoju

4. Wykaz wymagari
wymagania szczeg6lne na poziomie profesjonalnym - dysponowanie do realizacji zam6wienia
co naimniei 1 osobq posiadajqcq:
1) Min. 3 lata doSwiadczenia w zakresie analizy systemu i programowania .NET
2) Znajomo36 Microsoft .NET, Azure, Sharepoint, SeL
3) fqzyk angielski w stopniu komunikatywnym
Powy2sze warunki udzialu w postqpowaniu bgdq weryfikowane na podstawie CV czlonk6w
zespotu i oSwiadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.

5.

Termin realizacji zam6wienia

1.

Okres realizacji zam6wienia;
Etap 1 - 01.03,2018-31.03.2018
Etap 2 - 01.04.2078-31.05.2018
Etap 3 - 01.06.2018-3L.07.20L9
Etap 4 - 01.0 8.2

0 18 - 3 0.0 9,2 0

Etap 5 -

0

0

1.10.2

18

18- 3 1.l" 0.2 018

Etap 6 - 01.11.2018-30.01.2019
Etap 7 - 0t.02.2079-31,03.2079
Zamawraj4cy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zam6wienia,
Nowe terminy bQda ustalane w konsultacji z wylonionym
nawc4.

6. Mieisce realizacii zam6wienia
7. Zamawiajqcy wymaga dostqpno6ci Wykonawcy

siedzibie firmy ZamawiajECego

na Zqdanie Predica Sp. z o. o,

7. Informacre

o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1. Zam6wienie udzielane ,est

w trybie

zapytania ofertowego,

z

zachowaniem zasady

konkurencyjnoSci.

Zlo2enie oferty nie powoduje powstania iadnych zobowiqza{ wobec stron. Oferty sE
przygotow),T/ane na koszt Wykonawc6w. Ka2dy z Wykonawc6w mo2e zlo2y6 tylko jednq
ofertq.
3. Z postQpowania

o udzielenie zam6wienia wykluczeniu podlegaiE Wykonawcy, kt6rzy sq
powiqzani osobowo lub kapita+owo z Zamawiajqcym. przez powiqzania kapitalowe lub
osobowe rozumie sig wzajemne powiqzania migdzy Zamawiaiqcym lub osobami
upowaznionymi do zaci4gania zobowiEzan wimieniu ZamawiajEcego lub osobami
wykonujqcymi w imieniu Zamawiaj4cego czynnosci zwiqzane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegaj4ce
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w szczeg6lnoSci na:

a)
b)
c)

uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cyradlnej lub sp6lki osobowej,
posiadaniu co najmniej 5 % udzial6w lub akcji,

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,
pelnomocnika,

w zwiqzku mai2eriskim, w stosunku pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii boczne; lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Wykonawca zobowi4zany jest dolqczy6 do oferty o6wiadczenie o braku w/w powiqzaf
wedlug wzoru stanowiAcego Zal4cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Zamawiajqcy dokona oceny spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu poprzez
zastosowanie kry/terium spelnia - nie spelnia, tj. zgodnie z zasad4, czy dokumenty zostaly
dol4czone do oferty i czy spelniajq okreslone w zapytaniu oferto$ym wymagania. Brak
kt6regokolwiek z wymaganych o5wiadczeri lub dokument6w lub zalEczenie ich w
niewlaSciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu oferto\.&ym,
bqdzie skutkowalo odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjEtkiem wystqpienia powiqzafl
kapitalowych lub osobowych migdzy Wykonawcq a Zamawiajqcym, kiedy to Wykonawca
zostanie wykluczony z udzialu w postqpowaniu.
dJ pozostawaniu

8. Opis sposobu obliczenia ceny

oferty

L. Wykonawca zobowi4zany jest do podania ceny za realizacjq przedmiotu zam6wienia
zgodnie z formularzem ofertowym.

2. Podana w ofercie cena musi byt vvyraiona w PLN. Cena musi uwzglqdniai wszystkie
rrymagania ninielszego zapytania ofertowego oraz obe;mowa6 wszelkie koszty zwiAzane
z terminowym i prawidlowym r.lykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez ZamawiajEcego, odnoszqcymi siq do przedmiotu
zam6wienia.

3.

Cena dla przedmiotu zam6wienia moie byt tylko jedna, nie dopuszcza siq wariantowoSci
cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny byi od razu uigte w obliczaniu ceny, tak by r,r,yliczona

cena za realizacjg przedmiotu zam6wienia byla cen4 ostatecznE, bez konieczno6ci
dokonywania przezZamawiajqcego przeliczeri i innych dzialafr w celu jej okreSlenia.
4. Cena oferty jest to uynagrodzenie brutto l4czne za realizacjq etap6w wymienionych
w pkt. 3. Zapytania ofertowego.
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kryteri6w, kt6rymi Zamawiaiqcy bqdzie siq kierowal, przy wyborze oferty
z podaniem znaczenia tych kryteri6w
9. Opis

t. Kryteria oceny ofert:

Cena 10070

2. Liczbq punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq oblicza siq wg wzoru:

P=CnlC"t.x10070,
gdzie:
P

- liczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta

-

Coib

cena najni2sza Wnikaj4ca ze zlo2onych ofert (spelniajqcych wszystkie wymogi)
- cena oferty badanej

100

- maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kryterium

Cn

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawartym w zapytaniu ofertouym i zostanie oceniona w podanym kryterium
wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskujqc najwyZsz4 Iiczbq punkt6w.
4. Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje cenQ najnizszE za caloi(.
zam6wienia. Ze wzglqdu na charakter zlecanych prac badawczych nie ;'est mo2liwe
udzielenia zam6wienia odrqbnym podmiotom na poszczeg6lne etapy zam6wienia. podzial
zam6wienia na etapy wynika ze wzglqd6w technicznych zwi4zanych z przygoto\Nan1
dokumentacjq aplikacyjnq. SE to prace powiEzane, w kt6rych realizacja poszczeg6lnego
zadania wymaga dokladnej znajomoSci zadania bezpoSrednio go poprzedzaj4cego,
5. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcq, Zamawiajacy moze
zawrze6 umowq z Wykonawc4, kt6ry spelnia wymagania zapytania ofertowego i kt6rego
oferta uzyskala kolejno najwyZsz4 liczbg punkt6w.
6, Umowa dot. realizacji przedmiotu zam6wienia wejdzie w Zycie w przypadku uzyskania
dofinansowa nia pruez ZamawiajEcego.

10. Spos6b przygotowania oferty

1. OlertQ sporzqdzit. nale4r na druku ,,Formularz ofertowy" stanowi4cym Zalqcznik nr 1do
niniejszego zapytania ofertowego, wjqzyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie,
wypetniai4c nieScieralnym atramentem lub dlugopisem, maszynowo lub komputerowo.
Oferta winna byi podpisana przez WykonawcA lub osobg upowa2nionq do reprezentowania
Wykonawcy (dotyczy r6wni,ei ofert wysianych drog4 mailowq).

2. Do Formularza ofertowego stanowiqcego Zal4cznik nr 1 do zapytania ofertowego nale2y
dol4czy(.:

a.
b.

O6wiadczenie o braku powiqzari osobowych lub kapitalowych pomiqdzy WykonawcE
a Zamawiajqcym stanowiEce Zal4cznik nr 2 do zapytania ofertowego,
CV

Wykonawcy.

Ofertg nale2y zloLyd osobiScie lub za pomoca poczty w siedzibie firmy ul. BohdanowiczaZ!/52,
02-127 Warszawa lub mailem na adres: ewa.obrebska@predica.pl.
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tt.

Mieisce i termin zlozenia oferty, osoba do kontaktu

7. Ofertgzgodnqz zalqczonym formularzem i ninieiszym

zap1,taniem ofertov,tymnale|y ztolltt
w terminie do dnia 15.05.2077r.
2. Oferly zloIone po terminie nie bqdE rozpatrywane.
3. O(wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazyvvane s4 pomiqdzy
Zamawiaj4cym iWykonawcami pisemnie. Zamawiaj4cy dopuszcza przekazywanie
dokument6w i informacji w formie elektronicznej na adres: finance@predica.pl. Osoba do
kontaktu z Wykonawcami: Ewa 0brqbska, adres email: ewa,obrebska@predica.pl

12,

Wykaz zalqcznik6w

Zalqcznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Zalqcznik nr 2 - O3wiadczenie o braku powi4zari osobowych lub kapitalowych pomiqdzy
Wykonawcq a Zamawiajqcym.
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Zalqcznik nr 1 - Formularz ofertowy

MiejscowoSt, data
OFERTA
Dane Wykonawcy

Nitzwir
Adres
Tel.

Adres e - mail,

w odpowiedzi

na zapytanie ofertowe nr 3 /05 /2017 z dnia 04.0s.2017r. przedstawiam poni2sz4
ofertg na wlrkonanie zadah w formie umowy o dzielo w ramach projektu pt. ,,proce badawczorozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej w grach fitness."

Dzialanie 1,2 Sektorowe programy B+R wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Nr etapu
Etap

Wynagrodzenie brutto PLN

1

Etap 2
Etap 3,1
Etap 3.2
Etap 4,1
Etap 4.2
Etap 5

Etap 6,1
Etap 6.2
Etap 6.3
Etap 7 .1
EtaD

7

.2

Lqcznie:
O6wiadczam, i2 zapoznalemfam siq z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszq do niego
Zadnych zastrzeleri oraz zdobylem/am konieczne informacie i wy.iaSnienia do przygotowania

oferty.
OSwiadczam, ii uwalam sig za zwi1zanego/4 ofertq przez
dnia uplywu terminu skladania ofert.

okres

dni liczqc od

OSwiadczam, i2 w przypadku wyboru przez Zamawiaj4cego niniejsze; oferty zobowi4zujq siq do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przezZamawiajEcego.

Oswiadczam, i2 spetniam wymagania dot. udzialu w postgpowaniu wskazane w pkt. 4.

(podpls WykonawcyJ
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ZalAcznik nr 2 - O6wiadczenie o
braku powiqzarl osobowych lub

kapitalowych pomiqdzy
Wykonawcq a Zamawiai 4cym

miejscowoSi idata

OSwiadczenie
Nawi4zujqc do zapytania ofertowego nr ...,.....,,,., z dnia

dzialaj4cy w imieniu ..............

(nazwa llod miotuJ

/ wlasnym*

o6wiadczam, 2e:

nieiestem powiEZany osobowo Iub kapitalowo z ZamawiajEcym. Przez powiqzania kapitalowe lub
osobowe rozumie siq wzajemne powl4zanla ml,gdzy Zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi
do zaciEgania zobowi4za( w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami r /ykonujAcymi w imieniu
Zamawialqcego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawc4, polegajEce w szczeg6lnoSci na:
al uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cyvrilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 7o udzial6w lub akcji,
cJ pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego hh zarz4dzaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika,
dJ pozostawaniu w zwi4zku mal2eriskim, w stosunku pokrewiefistwa lub

powinowactwa

w linii

prostej, pokrewiefistwa drugiego stopnia lub

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

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreilii

\5

