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1.

Unia Europejska
EuropejskiFundusz
Rozwolu Regionainego

Nazwa oraz adres Zamawiaj4cego
Predica Sp. z o. o.
nl. Bohdanowicza 2I/57
02-127 Warsz.awa

2.

Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie uslug w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt.
,,Ptace badowczo-ro*vojowe nad zastoso'n)aniem sieci neuronowej oraz rzeczywistoici hybrydowej
w grach Jitness." Dzialanie 1.2 Sektorowe programy B+R wsp6lfinansowanego ze Srodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:

Etap 1. Badania
u44kownika

i

implementacja sieci neuronowej celem weryfikacji nadeslanej sekwencji ruch6w

a.

Analiza zebranych wymagari
Pr4ygotowanie danych, wyczyszczenie or az przetworzenie d,o formy modelowej.
Organizacja zmiennych (Feature engineering)
Podzial zbioru danych na zbi6r treningowy i testowy (70130)
Dob6r odpowiedniego zestawu siecl neuronowych celem p6Zniejszego por6wnania efektywno6ci i
wyboru optymalnej implementacj i
Trenowanie modelu na zbiorze treningowym
Testowanie sieci na wyznaczonym zbiorze
Weryfikacja efektywnoSci sieci neuronowej oraz wyb6r optymalnej

b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.

Implementacja

Etap 2. Przeprowadzanie test6w integracyjnych rozwiqzania z mechanizmami sieci neuronowej do
poprawnej weryfi kacji ruch6w
l. Test przepustowoSci przesyfu danych pomigdzy wz4dzeniami
2. Test czasu reakcji sieci neuronowej na pojawiaj4ce sig zdarzenia.
3. Test komunikacji oraz przetworzenia sygnal6w generowanych przez Sie6 Neuronow4

4.

Test elektyrvnoSci rozwiqzan ia.

Wykonawca zobowi4zuje sig do spo rz4dzenia po kaldym zakoiiczonym etapie raportu z wykonanych prac
badawczo-rozwojowych zawieraj4cych podsumowanie wykonanych prac oraz osi4gnigtych wynik6w.
Kod okre6lony przez Wsp6lny Slownik Zam6wieri (CPV):
73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokewne uslugi doradcze
73200000-4 Usfugi doradcze w zakresie badari i rozwoju
72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania

L
2.
3.

3.

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

1)
2)

Zap,,tanie ofertowe upubliczniono na shonie intemetowej Beneficjenta www.predica.pl.
Zapytafie ofertowe wyslano drogq mailow4 do potencjalnych oferent6w:

\

Unia Europejska

Il i!"t**xr,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.

EuropejskiFundusz
Roz!i/oju Regionalnego

uniwersltet Ekonomiczny we wroclawiu; wydziai Inzynieryino-Ekonomiczny

- adres email:
kontakt@ue.wroc.pl
Politechnika Pozrariska; Wydzial Informatyki - adres email: office_dcf@put.poznar.pl
Politechnika Gdariska; Wydziai Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
adres email:
kaims@eti.pg.edu.pl
Dawid Detko adres email: dawiddetko@gmail.com
Robert Kzemifski adres email: robert.krzeminski@outlook.com
Adam Janson - adres email: janson.adam@outlook.com
Jaroslaw Szybinski - adres email: jarek.szybinski@gmail.com

-

Termin skladania ofert
Termin skladania ofert uptyn4l w dniu l5-05-2017.

5.

Wykaz ofert, kt6re wplyngly w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty wplynigcia oferty do Zamawial4cego
Nazwa wykonawcy

6.

Cena oferty

Data wptywu

(brutto)
Dawid Detko

60 000.00 PLN

oferty
l0-05-2017

ul. Studzienna 5.42-450 Wiesi6lka
Adam Janson
Dywizjonu 303 139/17, 0l-470 Warszawa

6l 500.00 PLN

05-05-2017

Informacje na temat braku powi4zarfi Wykon awc6w z Zamawiaj4cym.

Wykonawcy, kt6rzy zloLryli oferty nie s4 podmiotami powi4zanymi z Zamaviai4cym osobowo lub
kapitalowo.

Przez powi4zania kapitalowe

lub

osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania migdzy
zamawiai4cym lub osobami upowa2nionymi do zaci4gania zobowiqzan w imieniu Zamawiai4cego
lub osobami wykonuj4cymi w imieniu Zamawiaj4cego czynnoSci zwi4zane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4, polegaiqce w szczeg6lnosci na:
a) uczestniczeniu w sp6lcejako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej,

b)
c)

posiadaniu co najmniej 5 % udzial6w lub akcji,

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego

lub

zarzqdzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika,

d)

pozostawaniu w zwi4zku malLeirskim, w stosunku pokewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7.

Kryteria oceny ofert

1)

2)

Kryteria oceny ofert: Cena 100%
Liczbg punkt6w uzyskanych przez Wykonawcg oblicza sig wg wzoru:

P=Cn/C"ru x

100%,

gdzie:
P - liczba punkt6w uzyskanych przez Oferenta

/y

Fundusze

Unia Europejska

Europejskie

EuropejskiFundusz
Rozwoju Regionaloego

lnteligentny Rozw6j

Cn-

cena naj ni2 sza wynikaj4ca ze zlo2onych ofert (spelniaj4cych wszystkie wymogi)
C.et - cena oferty badanej
100

3)

-

maksymalna liczba punkt6w przyznawana w kqderium

Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kry.terium wyboru jako
najkorzystniejsza

4)

-

uzyskuj4c najwy2sz4 liczbg punkt6w.

Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje ceng najniZsz4

za caloil

zam6wienia. Ze wzglgdu na charakter zlecanych prac badawczych nie jest mozliwe udzielenia
zam6wienia odrgbnym podmiotom na poszczeg6lne etapy zam6wienia. Podzial zam6wienia na

ze wzglgd6w technicznych zwi7zanych z przygotowanq dokumentacj4
aplikacyjn4. Sq to prace powiqzane, w kt6rych realizacja poszczeg6lnego zadania wymaga
dokladnej znajomo6ci zadania bezpoirednio go poprzedzaj4cego.
etapy wynika

8.
Nr

Informacja o ocenie ofert zloionych w postgpowaniu
Podmiot skladaj4cy ofertg

Data

Dawid Detko
ul. Studzienna 5
42-450 Wiesi6lka
Adam Janson

I

2

lnformacj a o
spelnieniu wymagaf

Informacja o
spelnieniu warunk6w

klterium

szcze96lnych na

dotycz4cych

cena

wykluczef (spelnia,/nie

10-05-2017

poziomie
profesjonalnym
(spelnia/nie spelnia)
Spehia

Spclnia

100 pkt.

05-05-2017

Spelnia

Spelnia

97.56 pkt

wptynigci LA
oferty

Ocena w

spelnia)

Dywizjonu 303 139/17,
01-470 Warszawa

9.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem nyboru

1)

Zamawiaj4cy wybral ofertg zlo2on4 przez: Dawid Detko, ul Studzienn a 5, 42-450 Wiesi6lka
2) Oferta lest zgodna z Zapltaniem ofertowym, zostal a zlolona w wymaeany m terminie o raz o:u:zyma+a
nalwyisz4 liczbg punkt6w spoSr6d zlo2onych ofert.

10' OSwiadczam, 2e dolo2ono wszelkich starafl w celu unikniqcia konfliktu interes6w rozumianego
jako brak bezstronnoSci i obiektywnoSci przy wylanianiu przez Beneficjenta wykonawoy
do realizacji uslug, dostaw lub rob6t budowlanych w ramach projektu objgtego zapisami
przedmiotowej umowy o dofinansowanie.

9-,/-

€;

