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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/05/2or7
z dnia 04.O5.2O17 r,

1. Nazwa Zamawiai4cego
Predica Sp. z o. o.
ul. Bohdanowicza 21/57
02-'1,27 Warszawa

2. Postanowienia o96lne
Niniejsze postepowanie toczy siq w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem
zasady konkurenryjnoSci, w zwi4zku z realizacjq proiektu pt. ,,prace badawczorozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej w
grach fitness." w ramach Osi priorytetowei L Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiqbiorstwa, Dzialania 1.2 Sektorowe programy B+R, program sektorowy:
GAMEINN w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw6j na
lata 2014-2020.
3. Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia ,est wykonanie zadafi w formie umowy wsp6lpracy lub w
formie umowy o dzielo w ramach projektu pt. ,frace badawczo-rozwojowe nad
zostosowoniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej w grachfitness." Dzialanie
1.2 Sektorowe programy B+R wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europe;skiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:

Etap 1. Przeprowadzenie badai nad odwzorowaniem przestrzennym dZwiqku oraz
sporzqdzenie raportu z badari
a) Przeprowadzenie test6w rozpoznawania i Sledzenia ludzkiej postaci przez
urzEdzenie Kinnect
b) Przeprowadzenie test6w wydajnoSci rozpoznawania polEczefi, tzw. ,,ioints,,
Etap 2. Opracowanie podej6cia przy implementac.li modeli 2D oraz sporz4dzenie
dokumentacji dot. podejScia przy implementacji modeli 2D
a) Przygotowanie specyfikacji dot. silnika gry z elementami 2D,
b) Przygotowanie specyfikacji zachowafl oraz moiliwych interakcji z elementami ZD
aplikacji, takich jak cienie, okna dialogowe,
Etap 3. Przeprowadzenie badafi, stworzenie sposobu implementacji algorytm6w do
obslugi technologii gest6w, implementacja algorytm6w oraz sporz4dzenie raportu z
badafi

Etap 3.1. Przygotowanie algorytmu rozpoznaj4cego gesty na

podstawie

przeprowadzonych badari
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a)

Przeprowadzenie badafi dotycz4cych rozpoznawania gest6w dloni uZltkownika z
wykorzystaniem kamery na podczerwie6 w urz4dzeniu HoloLens
b) Przygotowanie algorytmu rozpoznajqcego gesty uZytkownika oraz podejmuj4cych
akcjg na podstawie danych wejSciowych, jako zdjgcie, jako sekwencja ruch6w
Etap 3.2 Opracowanie raportu z badari por6wnujqcych metody rozpoznawania gest6w
u2ytkownika
Etap 4. Opracowanie sposobu implementacji algorytm6w odpowiedzialnych za program
szkoleri wirtualnego trenera dla tai-chi oraz implementacja ww. Algorytm6w
Etap 4.1 Przygotowanie modulu odpowiedzialnego za program szkolerl tai-chi oraz
implementacja zachowari trenera

Etap 4.2 Przygotowanie modulu odpowiedzialnego za weryfikacjg

wcze6niej

przygotowanych danych z Kinnect i ich weryfikacja
Etap 5. Opracowanie sposobu wdro2enia wsp6ldziatajqcych komponent6w TFVC, TFBS,
VS I Unity, wdrozenie ww. komponent6w oraz spbrzqdzenie raportu z wdroZenia
a) Przygotowanie mechanizm6w continous integration/continous deployment
z wykorzystaniem VSTS
b) Przygotowanie definicji build oraz release w VSTS
Etap 6. Utworzenie material6w multimedialnych wykorzystylvanych do interfejsu
graficznego (np. dZwiqk6w)
Etap 6.1 Przygotowanie i obr6bka dZwigk6w [muzyka, glos treneral i powi4zanie ich
z silnikiem 2D aplikacii
Etap 6.2 Przygotowanie raportu z prac nad implementacj4 systemu multimedialnego
w aplikacji do zarz4dzania dZwigkami
Etap 6.3 Przygotowanie raportu podsumowujqcego prace nad interfejsem graficznym
Wykonawca zobowiqzuje siq do sporz4dzenia po kaidym zakoriczonym etapie raportu
z wykonanych prac badawczo-rozwojovr,ych zawieraj4cych podsumowanie wykonanych
prac oraz osiqgnigtych rvynik6w.

Kod okre6lony przez Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CPV):
1,. 72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania
2. 73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne
uslugi doradcze
3. 73200000-4 Uslugi doradcze w zakresie badafi i rozwoju

4, Wykaz wymagari
Wymagania szczeg6lne na poziomie profesjonalnym:
1) Zaawansowana znajomo6i jgzyk6w programistycznych C#, VBA, MDX, DAX
2) Min, 2 lata do6wiadczenia w zakresie proiektowania i implementacji rozwiqzai
analityki danych bazuj4cych na chmurze
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Znajomo6d baz danych SQL Server, Oracle, MySQL

4)

Jgzyk angielski w stopniu komunikatywnym

Powy2sze warunki udzialu w postgpowaniu bgd4 weryfikowane na podstawie CV
czlonk6w
i oSwiadczenia Oferenta za
w formularzu o

5. Termin realizacii zam6wienia
1. Okres realizacji zam6wienia:

o
.
o
o
.
o
o
.
.
o

Etap

1-

01.03.2 018-31.03.2018
Etap 2 01.04.2078-31.05.2018
Etap 3.1 - 01.06.2 018-3 0.06.2078
Etap 3.2 - 01.07.2018-31.07.2078

Etap 4.1 - 01.08.2 018-31.08.2018
Etap 4.2 - 01.09,2018-30.09.20'LB
Etap 5 - 01.10.2018-31.10.2018
Etap 6.1 - 01.11.2018-30.71.2078
Etap 6.2 - 07.12.2078-37.72.2078
Etap 6.3 - 01.01.2019-31.01.2079

ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu
zam6wienia. Nowe terminy bgd4 ustalane w konsultacii z wylonionym Wykonawc4.

6. Miejsce realizacii zam6wienia
Zamawiaj4cy wymaga dostgpno6ci Wykonawcy w siedzibie firmy Zamawiaj4cego
na Zadanie Predica Sp. z o. o.

7. Informacie o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznJrm
1. Zam6wienie udzielane iest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjnoSci.
2. Zlo1enie oferty nie powoduje powstania 2adnych zobowi4zan wobec stron. Oferty
s4 przygotowywane na koszt Wykonawc6w. Kazdy z Wykonawc6w moie zlo|yt.
tylko jedn4 ofertg.
3. Z postepowania o udzielenie zam6wienia wykluczeniu podlegajA Wykonawcy,
kt6rzy sq powiqzani osobowo lub kapitalowo z Zamawiajqcym. Przez powi4zania
kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiaj4cym
lub osobami upowaznionymi do zaci4gania zobowi4zafi w imieniu Zamawiajqcego
lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czynnosci zwi4zane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcq, polegajace w szczeg6lnoSci na:
a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmniei 5 % udzial6w lub akcji,
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cJ pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego

lub

zarzqdzal4cego,

prokurenta, pelnomocnika,
d) pozostawaniu w zwiqzku mal2eriskim, w stosunku pokrewieflstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowi4zany jest dol4czyi do oferty o3wiadczenie o braku w/w
powiqzari wedlug wzoru stanowiAcego Zalqcznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
4. Zamawiaj4cy dokona oceny spelnienia warunk6w udzialu w postQpowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spelnia - nie spelnia, tj. zgodnie z zasadE, czy dokumenty
zostaty dolaczone do oferty i czy spelniaj4 okreSlone w zapytaniu ofertowym
wymagania. Brak kt6regokolwiek z wymaganych oSwiadczeri lub dokument6w lub
zalAczenie ich w niewla6ciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
zapytaniu ofertowym, bqdzie skutkowalo odrzuceniem oferty Wykonawcy, z
lryjqtkiem wystEpienia powi4zari kapitalowych lub osobowych migdzy Wykonawcq
a Zamawiaj4cym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udzialu w
postqpowaniu.
8. Opis sposobu obliczenia ceny

oferty

1. Wykonawca zobowiqzany jest do podania ceny za realizacjg przedmiotu
zam6wienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi byt wyra2ona w PLN. Cena musi uwzglgdniai wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmowa6 wszelkie koszty
zwi4zane zterminowym i prawidlowym wykonaniem przedmiotu zam6wienia oraz
warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiaj4cego, odnosz4cymi sig do
przedmiotu zam6wienia.
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 wyliczona cena za realizacjq przedmiotu zam6wienia byla cenq
ostateczna, bez koniecznoSci dokonywania przez Zamawiai4cego przeliczeri
i innych dziaiari w celu jej okre3lenia.

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.

9. Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiai4cy bgdzie siq kierowal, przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteri6w
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1. Kryteria occny ofert: Cena 100%
2. Liczbq punkt6w uzyskanych przez Wykonawcq oblicza siq wg wzoru:
P=Cn/Com.x100%o,
gdzie:

- Iiczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta
Cn - cena na)niisza wynikajqca ze zloionych ofert (spelniaj4cych wszystkie
P

wymogil

- cena oferty badanej
100 - maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kryterium

Corb.

3.

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym
kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskujqc najr,vy2sz4 Iiczbg punkt6w.
Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje cenq najni2sz4 za
calo6i zam6wienia. Ze wzglqdu na charakter zlecanych prac badawczych nie jest

moZliwe udzielenia zam6wienia odrqbnym podmiotom na poszczeg6lne etapy
zam6wienia. Podzial zam6wienia na etapy wynika ze wzglqd6w technicznych
zwi4zanych z przygotowan4 dokumentacjq aplikacyjn4. S4 to prace powiqzane, w
kt6rych realizacja poszcze96lnego zadania wymaga dokladnej zna.jomoSci zadania
bezpoSrednio go poprzedzajqcego.
t

W ramach projektu podwykonawstwo czqSci prac merytorycznych, bez koniecznoSci

uzyskiwania pisemnej zgody Instytucii PoSrednicz4cej, mozna zlecat. wyl4cznie
uczelni publicznej, pafstwowemu instytutowi badawczemu, insBtutowi pAN lub
innej jednostce naukowej bgd4cej organizaciA prowadzqcE badania i
upowszechniaj4c4 wiedzq, o kt6rej mowa w art. Z pkt 83 rozporz4dzenia Komisii
(UE) nr 651/2014 z dnia 77 czerwca 2014 r., kt6ra podlega occnie jako6ci
dzialalnoSci naukowej lub
jednostek naukowych, o kt6rej
mowa w art. 4L ust. 1 pkt 1 i art.42 ustawy z
30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 7620 i otrzymala co najmniej oceng B.
Zlecenie wykonania czg6ci merytorycznej
(podwykonawstwoJ innym
podmiotom niZ wymienione w poprzedzajqcym
e moiliwe jest wylqcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji
Ze wzglgdu na powyZsze Predica Sp. z o. o.
mo2l iwoic podpisania umowy
z wybranym Wykonawc4 dopiero po uzyskaniu
ptacji Instytucli PoSredniczqcej,
jeSIi nie bqdzie on spelnial warunk6w
nychpowyLej. Zawarcie umowy o
dzielo z osobE nieprowadz4c4 dzialalno6ci
nie wymaga uzyskania
akceptac,i NCBiR.

7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcq,
Zamawiajqcy moLe zawrze(. umowq z Wykonawcq, kt6ry spelnia r /ymagania
zapytania ofertowego i kt6rego oferta uzyskala kolejno najwy2szE liczbg punkt6w.
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B, Umowa dot. realizacji przedmiotu zam6wienia wejdzie w 2ycie w przypadku
uzyskania dofinansowania przez Zamawia

10. Spos6tr przygotowania oferty
1. Ofertg sporz4dzit nale2y na druku ,,Formularz ofertowy" stanowi4cym Zal4cznik
nr1 do niniejszego zapytania ofertowego, w jgzyku polskim, w formie pisemnej,
czytelnie, wypelniaj4c nieScieralnym affamentem lub dlugopisem, maszynowo lub

komputerowo. Oferta winna byi podpisana przez Wykonawcq lub osobg
upowaZnion4 do reprezentowania Wykonawcy (doyczy r6wnie2 ofert wyslanych
drog4 mailow4l.
2. Do Formularza ofertowego stanowiacego Zal4czniknr 1 do zapytania ofertowego
nalezy dol4czy(.:
a. OSwiadczenie

o braku

powiEzari osobowych lub kapitalowych pomiQdzy
Wykonawc4 a Zamawiaj4cym stanowiace Zal4cznik nr 2 do zapytania

b.

ofertowego.
CV Wykonawcy.

w siedzibie firmy ul.
21/57, 02-386 Warszawa lub mailem na adres:

3. Ofertg naleiy zloLyt. osobi5cie lub za pomoc4 poczty

Bohdanowicza

ewa.obrebska@predica.pl.

71.,
1.

2.
3.

Mieisce i termin zloZenia oferty, osoba do kontaktu

Ofertg zgodn4 z za+4czonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym
naleiy zloly(, w terminie do dnia 15.05.2 017r.
Oferty zloione po terminie nie bgdq rozpatryrvane.
OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazy,wane sq pomiqdzy
Zamawiaj4cym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiaj4cy dopuszcza przekazy,wanie
dokument6w i informacji w formie elektroniczne, na adres: finance@predica.pl.

Osoba

do kontaktu z

Wykonawcami:

Ewa Obrgbska, adres email:

ewa,obrebska@predica.pl

12.

Wykaz zalEcznik6w

Zal4cznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Zal4cznik nr 2 - O5wiadczenie o braku powiazafi osobowych lub kapitalowych
pomiqdzy WykonawcE a Zamawiaj4cym.
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Zal4cznik nr 1 - Formularz ofertowy

MiejscowoSi, data
OFERTA
Dane Wykonawcy

Nazwa
Adres
Te1.

Adres e - mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/05/2017 z dnia 04.05.2017r. przedstawiam
poni2sz4 ofertg na \,tykonanie zadafi w formie umowy o dzielo/umowy o wsp6lpracy* w
ramach projektu pt. ,,Prace badawczo-rozwojowe nad zastosowoniem sieci neuronowej
oraz rzeczywistoici hybrydowej w grach fitness." Dzialanie 1.2 Sektorowe programy B+R
wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
umowy wsp6lpracy /
wynagrodzenic blutto PLN dla

O6wiadczam, iZ zapozna+emf am siq z warunkami
niego 2adnych zastrzeZei oraz zdobylemf am
przygotowania oferty.

ofertowego i nie wnoszg do
informacje i wyja6nicnia do

O6wradczam, iz ttwaiam siq za zwi4zanego f 4
Iicz4c od dnia uplywu terminu skladania ofert.

przez okres ...............,.............. dni

Oiwiadczam, r2 w przypadku wybor:uprzez
siq do podpisania umowy w terminie i mieiscu

niniejszej oferty zobowiqzujq
przez Zamawiajqcego.

OSwiadczam, i2 spelniam wymagania dot. udzialu w

wskazane w pkt. 4.

(podpis Wykonawcy)
*

niepou'zeb ne

skreili'
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Zal4czniknr 2 - O6wiadczenie
o braku powiqzari osobowych
lub kapitalowych pomiqdzy
Wykonawc4 a Zamawiai4cym

miejscowoSi i data

OSwiadczenie

Nawiqzuj4c do

zapytania

ofertowego

dnia

;a, ni2ej podpisany

[imig i

oSwiadczam, 2e:

nie iestem powi4zany osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym. przez powiEzania
kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powiqzania miqdzy ZamawiajAcym lub
osobami upowaZnionymi do zaciqgania zobowi4zafi w imieniu Zamawiaj4cego lub
osobami wykonuj4cymi w imieniu ZamawiajEcego czynno(;cizwiqzane z przygotowaniem
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
wykonawc4, polegaj4ce
w szczeg6lnoSci na:
a) uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udzial6w lub akcji,
cJ pelnieniu funkcji
organu nadzorczego lub zarz4dzajqcego,

i

a

prokurenta,

dJ pozostawaniu w
powinowactwa w
powinowactwa
przys po so bie nia, o

mal2e6skim, w stosunku pokrewiefistwa lub
proste,, pokrewie6stwa drugiego stopnia lub
stopnia w linii bocznej lub w stosunku
lub kuratcli,

(podpis Wykonawcyl

* niepotrzebne

skreilit

