Kraków, dnia 10 grudnia 2018 r.

Szacowanie wartości zamówienia i rozpoznanie rynku
W związku planowaną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020, konkurs 1.1.1/2018: Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa, zwraca się do Państwa z prośbą o
przedstawienie swojej oferty zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Nazwa zamawiającego:
Headtrip Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane adresowe do korespondencji:
31-514 Kraków, Aleja płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem rozpoznania ceny rynkowej jest realizacja prac badawczo-rozwojowych
w projekcie badawczym na stanowiskuBadacza 1.

Szczegółowy opis zamówienia:
Zakres oszacowania ceny rynkowej obejmuje czynny udział w wykonywaniu
następujących prac w ramach umowy zlecenie w celu realizacji Projektu:
1. W etapie IV Projektu dot. Opracowania prototypu systemu umożliwiającego
inteligentne prototypowanie konfiguracyjne oraz wizualizację przestrzenną
wirtualnych prototypów przy wykorzystaniu technologii wirtualnej i
rozszerzonej rzeczywistości:
a. analiza wyników badań przemysłowych pod kątem optymalizacji modeli
3D i opracowanie koncepcji ich uwzględnienia w budowie modułu VR i
AR;
b. opracowanie koncepcji struktury bazy wiedzy zgodnie z metodyką KBE;
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2. W etapie V Projektu dotyczącym opracowania programu pilotażowego
umożliwiającego efektywne wdrożenie prototypu w wybranym
przedsiębiorstwie:
a. analiza istniejących rozwiązań w zakresie stanowisk wirtualnego
projektowania i opracowanie wytycznych do konstrukcji stanowiska;
b. analiza i wskazanie problemów z ergonomią stanowiska VR,
opracowanie możliwych koncepcji rozwiązania;
3. W etapie VI Projektu dotyczącym demonstracji prototypu w warunkach
operacyjnych, przeprowadzania testów i walidacji w trakcie programu
pilotażowego:
a. opracowanie planu zebrania i formalizacji wiedzy w wybranym
przedsiębiorstwie;

Wymiar zaangażowania
Planowane zaangażowanie wykonawcy w ramach umowy o dzieło:
20 h miesięcznie przez 24 miesiące (łącznie: 480 h).

Planowany termin zaangażowania
1.03.2020 r. –28.02.2022 r.
Planowany termin prac może ulec zmianie.

Wycenę uprzejmie proszę przesłać do dnia 14.12.2018 r. do godziny
12:00 w następujący sposób:
•

W formie elektronicznej, jako skan podpisanej - mailowo na adres:
kontakt@headtrip.pl

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004r.( Dz.U.07.223.1655 j.t.).

Osoba do kontaktów w sprawie szacowania wartości zamówienia:
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Adam Białoń
Numer telefonu: +
 48 884 005 011
adres mailowy: kontakt@headtrip.pl
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