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Przedmiot zam6wienia
Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie usfug w formie umorvy o wsp6lpracy w ramach projektu

pt. ,trace

badowczo-rozwojowe nad zastosowaniem sieci neuronowej oraz rzeczwistoici
hybrydowej w grach fitness." Dzialanie 1.2 Sektorowe programy B+R wsp6lfinansowanego
ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Ronvoju Regionalnego.
Prace badawcze i zadania do wykonania w ramach zam6wienia:

Etap

1.

Przygotowanie scenariuszy testuj4cych aplikacje do zbierania danych

Etap 2.I Przeprowadzanie test6w sieci neuronowej
Etap 2.2 Testy integracji rejestrator6w ruchu z kamerami
Etap 2.3 Testy synchronizacji kamer oraz konfiguracja protokolu PTP
Etap 3.I Przeprowadzenie calodciowych test6w akceptacyjnych beta
Etap 3 .2 Prezentacja demo dzialania systemu

Wykonawca zobowi4zuje sig do spo rz4dzenia po kaidvm zakoriczonym etapie raportu z wykonanych prac
badawczo-rozwojowych zawieraj4cych podsumowanie wykonanych prac oraz osi4gnigtych wynik6w.
Kod okreSlony przez Wsp6lny Slownik Zam6wieh (CPV):
73000000-2 Uslugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokewne uslugi doradcze
73200000-4 Uslugi doradcze w zakesie badah i rozwoju
3. 72240000-9 Uslugi analizy systemu i programowania

l.
2.
3.

Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego

l)

Zapyanie ofertowe upubliczniono na stronie intemetowej Beneficjenta www.predica.pl.
ZapS4anie ofertowe opublikowano w Bazie Konkurenryjno6ci, nr ogloszenia 1 135988
Zapylanie ofertowe wyslano drog4 mailow4 do trzech potencjalnych oferent6w:
a. Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydzia*u Zastosowafl
Informatyki i Matematyki - adres email: wzim@sggw.pl

2)
3)

b.

Uniwersltet Ekonomiczny

c.

email: ew a-mlynarczyk@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu; Wydzialu Zarz4dzania, Informatyki i
Elektronicznej

-

w

Poznaniu; Wydzialu Informatyki

i

Gospodarki

adres

Finans6w- adres email: kontakt@ue.wroc.pl

4.

Termin skladania ofert
Termin skladania ofert uplyn4l w dniu I 8-09-201 8.
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Rozwoju Regionatnego

Wykaz ofert, ktrire wplyngly w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem
daty lvplynigcia ofertv do Zamawiaj4cego
Nazwa wvkonawcv

Cena ofefty

Data wplyrvu

oferty

6.

Bpower2 Sp. z o.o.

2s0 000,00 PLN

l 8.09.201 8

ul. Sztabowa 89/5; 53-3 13 Wroclaw
ORCHE IT Tomasz Coricim iiski
Orzechowa 14, 87-100 Torufi

75 000.00 PLN

t7 .09.2018

Informacje na temat braku powiqzari Wykonawc6w z Zamawiaj4cym,

wykonawcy, kt6rzy zlozyli oferty nie s4 podmiotami powi4zanymi z zamawiaiqcym osobowo
lub
kapitalowo.

Przez powi4zania kapitalowe

lub osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania migdzy
Zamawiai4cym lub osobami upowa2nionymi do zaci4gania zobowi4zah w imieniu Zamawiaiqcego
lub osobami wykonui4cymi w imieniu Zamawiai4cego czynnosci zwi4zane z przygotowa;iem
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc4, polegaj4ce w szczeg6lno6ci
na:
a) uczestniczeniu w sp6lcejako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 o/o udzial6w lub akcji,

c)

pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego

lub

i

zarz4dzaj4cego, prokurenta,

pelnomocnika,

d)

pozostawaniu w zwiqzkt malLehskim, w stosunku pokrewieristwa 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"rt.xl00%,
gdzie:

-

liczba punkt5w uzyskanych przez Oferenta
qepa.najni2sza wynikajqca ze zloionych ofert (spelniajqcych wszystkie wymogi)
Corb -.cena oferty badanej
I00 iidk'dinjaflia liczba punkt6w przyznawanaw kq4erium
P

!n-

3'l, Zamawiaiqcy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawarlym w zaplaniu oferto\.lym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza

4)

u4,skuj4c najwy1sz4 liczbg punkt6w.
Zam6wienie udzielone zostanie podmiotowi, kt6ry zaoferuje ceng najni2sz4 za calo{6
zam6wienia. Ze wzglgdtt na charakter zlecanych prac badawcrych nie jest mo2liwe udzierenia
zam6wienia odrgbnym podmiotom na poszczeg6lne etapy zam6wienia. podzial zam6wienia na

-
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etapy wynika ze wzglgd6w technicznych zwi4zanych z przygotowan1 dokumentacjq
aplikacyjn4. S4 to prace powiqzane, w kt6rych realizacja poszczeg6lnego zadania wymaga
dokladnej znajomo6ci zadania bezpo5rednio go poprzedzaj4cego.

8.
Nr

Informacja o ocenie ofert zloionych w postgpowaniu
Podmiot sklada.j4cy ofetE

Data

wpiynigcia
oferty

ORCHE IT

I

Infomacja o spelnieniu
wymagari szcze96lnych
na poziomie
profesjonalnym

Informacja o
spelnieniu
warunk6w

Ocena rv

kryteliunl
cena

doryczqcych

(spetnia./nie spelnia)

wykluczerl

Iti-09-201[i

Spelnia

(spetnia/nie soelnia)
Spelnia

100 pkt.

17-09-2018

Spelnia

Spclnia

30 pkt

Tomasz GoScimi6ski

Ul. Orzechowa 14,
87-100 Torufi
Bpower2 Sp. z o.o.
ul. Sztabowa 89/5;
53-3 13 Wroclaw

2

9.

Wskazanie rrybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

1) Zamawiajqcy wybra+ ofertg zloLonq przezi ORCHE IT Tomasz GoScimifrski, ul. Orzechowa 14,
87-100 Torufi
2) Ofertajest zgodna zZapltaniem ofeftowym, zostala zloZona w wymaganym terminie oraz otrzymala
najwyZsz4 liczbg punkt6w spoSr6d zlo2onych ofert.
10. O6wiadczam,2e dolo2ono wszelkich starari w celu uniknigcia konfliktu interes6w rozumianego
jako brak bezstronno6ci obiektyrvno6ci przy wy{anianiu przez Beneficjenta wykonawcy

i

do realizacji uslug, dostaw

lub rob6t budowlanych w ramach projektu objgtego

przedmiotowej umowy o dofinansowanie.
Predica SP.
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