
ul. 1 Maja 36

77-627 Szczecin

Kontakt w sprawie zapytania:

e-mail: biuroac-management.com.pl

Branża w jakiej działa Zamawiający: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych 62.09.Z.

Przedmiot zamówienia i podstawa prawna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do opracowania algorytmów Al.

Kluczowymi wymaganiami dla narzędzia są:
• Biblioteka wstępnie zaprogramowanych zachowań podstawowych umożliwiających łączenie w

złożone zestawy działań, biblioteka powinna zawierać zadania przydatne w kontekście ruchu
drogowego,

• Wysoki poziom skalowalności umożliwiający jednoczesne działanie co najmniej 200 agentów
w ramach pojedynczej aplikacji,

• Dobra optymalizacja agentów rozumiana jako niskie zapotrzebowanie na zasoby komputera w
czasie działania agentów (czas procesora, pamięć),

• Gotowość do integracji ze środowiskiem deweloperskim UNITY.
• Preferowane oprogramowanie Simteract Traffic Al lub równoważne

li. KodyCPV - -
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iii. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonania oceny ich spełnienia

Wykonawca przedstawiający ofertę powinien przesłać następujące dokumenty:

1. Dokumentu rejestrowego Wykonawcy nie starszego niż 6 m-cy licząc od daty złożenia oferty,
potwierdzającego, iż osoba podpisująca ofertę posiada odpowiednie pełnomocnictwa w tym
zakresie tj. jest ujawniona w dokumencie rejestrowym jako uprawniona do zaciągania
zobowiązań, a w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż widoczna
w dokumencie rejestrowym odpowiedniego pełnomocnictwa.

2. Formularz ofertowy

Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumentacja nieczytelna nie będzie
brana pod uwagę w procesie oceny, a tym samym będzie uznana za jej brak.

Iv. Kryteria oceny oferty

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty:

1. Cena netto oferty — 100 punktów

V. Informacja o sposobie dokonania ich oceny i wagach
punktowych lub procentowych oraz opis sposobu przyznania
punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium: Cena

Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem

Cena oferty najniższej I cena oferty ocenianej x 100 pkt.

Podstawą do obliczenia będzie cena netto zamówienia podana na formularzu ofertowym.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VI. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert: 16.07.2020 do godziny 76.00
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vii. Miejsce i forma składania ofert
Oferty można przesłać przy pomocy poczty elektronicznej (e-mail) biuro@ac
management.com.pl lub składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę
złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (lub podpisane i zeskanowane w formacie .pdf,
.jpeg, .jpg, .bmp, w archiwum .zip, rat) opisanej następującymi elementami:
Dla ofert Dapierowych:

a. Nazwą adresem Zamawiającego
b. Nazwą i adresem Wykonawcy
c. Adnotacją „Oferta na realizację dostawy oprogramowania do opracowania

algorytmów AI”
Dla ofert elektronicznych:

a. Wysłana z adresu e-mail pozwalającego na identyfikację podmiotu nadawcy
b. W temacie: „Oferta na realizację dostawy oprogramowania do opracowania

algorytmów Al”
3. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
4. Kwota oferty musi zostać wyrażona w polskich złotych. Oferty, których kwota zostanie

wyrażona w innej walucie zostaną odrzucone.
5. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.

Oferty wypełnione odręcznie nie będę podlegały ocenie.
6. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na

język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia.
Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych
powyżej.

VIII. Załączniki

Załącznik 1: Formularz oferty

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu
nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych I prac rozwojowych na

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Numer projektu: DOB-BIO I O/08/Ol/2019
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Załqcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/07/20/ZO

Formularz ofertowy

Miejscowość data

OFERTA DLA
Autocomp Management Sp. z o.o.

ul. I Maja 36
77-627 Szczecin

NIP; 955-278-99-80

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/07/20/ZO z dnia 9 lipca 2020 r. dotyczące przedmiotu

zamówienia: „ Dostawa oprogramowania do opracowania algorytmów Al”
związane z projektem pn. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych”
współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 7 0/2019 na
wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa. Numer projektu: DOB-BIOl 0/08/01/2079
składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

I Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa (imię i nazwisko) *

Adres *

NIP: *

Osoba do kontaktu *

Numer telefonu- *

Adres e-mail- *

II Warunki cenowe oferty

Lp. Przedmiot zamówienia ilość Cena netto* Cena brutto* Waluta*

(nazwa producenta wraz z
parametrami technicznymi) *

1 PLN

Wartość oferty -
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Okres gwarancji *

Termin realizacj *

Ważność oferty * dni od zakończenia terminu składania ofert (minimum 90 dni).

III Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam fy), że:

1) Wykonawca oświadczą że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

2) Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową
realizację zamówienia.

4) Wykonawca oświadczą że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

5) Wykonawca oświadczą że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

6) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu furkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(data i podpis osoby upoważnionej,
pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne
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