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Szanowni Państwo,

Firma Human Partner Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej (B+R) w ramach Osi
priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Typ 1.2 C.b Usługi dla przedsiębiorstw –
– „Bon na innowacje”.
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1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub
technologii w ramach z Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2.C.b; Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Planowany projekt będzie podzielony na cztery kluczowe etapy:

Etap 1: Uszczegółowienie problemu badawczego przez zespół jednostki naukowej, ocena stanu techniki oraz poziomu zaawansowania usług
świadczonych przy pomocy VR w firmie (Wnioskodawcy). Określenie zakresu i koncepcji technologii jako wsparcia dla istniejących usług lub/i
stworzenia nowych wraz z możliwością zastosowania symulacji VR.

Etap 2: Zaprojektowanie scenariuszy symulacji VR. Analiza projektu scenariuszy pod kątem celowości, trafności odpowiedzi. Prace rozwojowe
związane z utworzeniem symulacji VR w języku polskim lub/i angielskim, na bazie filmów 360 stopni lub/i animacji oraz narzędzi UNITY 3 D i/lub
pokrewnych rozwiązań technologicznych.

Etap. 3: Inspekcja kodu źródłowego oraz ewentualna optymalizacja kodu. Zdefiniowanie ról i uprawnień umożliwiających selektywność w
zakresie przydzielania dostępu użytkownikom domodułu lub funkcji.

Etap. 4 Analiza przedwdrożeniowa i sprawdzenie/weryfikacja rozwiązania technologicznego (symulacji VR) w warunkach rzeczywistych
(środowisko biznesowe) wraz z oceną efektów wykonanych rozwiązań. Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z zakończeniem
usługi badawczo-rozwojowej i jej rozliczeniem.

3.Wykonawca/wykonawcy usługi

Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę,
określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która
zalicza się do jednej z poniższych kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:

a. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A albo B
przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

b. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe
jednostki naukowej; lub

c. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

d. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którymmowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej; lub

e. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności; lub

f. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

4. Kryterium/kryteria wyboru

Kryterium wyboru wykonawcy będzie cena (100%).
Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po uzyskaniu dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu.
Przewidywalny czas zakończenia projektu: 15 grudzień 2022 r.

5. Kwestie organizacyjne

Ofertę prosimy przesłać do dnia 13.06.2022 r. do godz. 12:00 na adres e-mailowy: m.kowalski@humanpartner.pl

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu składania ofert. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dokonania zakupu usługi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego zapytania ofertowego, odwołanie oraz unieważnienie postępowania na każdym
etapie bez podania przyczyny.


