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Imprero Krzysztof Osiak, Dobra 4C, 05-410 Józefów, NIP 532-133-40-84, Regon 146796996  

  

  

Warszawa, 31 lipca 2017  

  

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 
  

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego, Imprero Krzysztof Osiak o dofinansowanie 

projektu w ramach:  

   

1.  Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój, 2014-2020  

2.  Oś Priorytetowa 
II: Wparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 
działalności B+R+I  

3.  Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw  

4.   Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje MŚP  

5.  Nazwa Wnioskodawcy  Imprero Krzysztof Osiak  

  

zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie.  

  

I. Nazwa i adres zamawiającego 

Imprero Krzysztof Osiak, Dobra 4C, 05-410 Józefów, NIP 532-133-40-84, Regon 146796996, 

e-mail: info@imprero.com, tel. 509-601-911, www.imprero.com 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie udzielone będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 10 kwietnia 2015r., z wyłączeniem przepisów ustawy 

z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5) z 

zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie konkursu 

Poddziałania 2.3.2 Bon na innowacje dla MŚP.   

  

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz przygotowania i złożenia 

oferty 

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, spełniających następujące 

warunki: 

a) Posiadają status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. 

zm.), posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 

ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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b) W ramach realizacji Umowy są w stanie zapewnić korzystając z własnych lub 

zewnętrznych zasobów zespół projektowy, składający się z osób posiadających  

kompetencje na minimalnie poniżej opisanym poziomie: 

i. co najmniej jedną osobę posiadające stopień naukowy doktora nauk 

technicznych posiadające doświadczenie w zakresie przetwarzania obrazu 

i/lub danych 3D pozyskanych metodami optycznymi, 

ii. co najmniej trzy osoby posiadające doświadczenie w realizacji co najmniej 

jednego projektu z przeznaczeniem dla innych przedsiębiorstw w obszarze 

implementacji technologii rzeczywistości rozszerzonej o wartości 

jednostkowej nie mniejszej niż 45 000 PLN, 

iii. kierownik projektu posiadający aktualny certyfikat potwierdzający 

kompetencje w zakresie zarządzania projektami wg jednej z uznanych 

metodyk (PM BOK, PMI, PRINCE2 lub zgodnych z Manifestem Agile). 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Na podstawie dokumentów 

potwierdzających wymagane kompetencje w postaci oświadczeń. Dopuszcza się 

spełnianie przez tę samą osobę więcej niż jednego warunku. 

c) Są w stanie wykazać się niezbędnym doświadczeniem w postaci co najmniej 

dwóch zrealizowanych projektów z przeznaczeniem dla innych przedsiębiorstw w 

obszarze implementacji technologii rzeczywistości rozszerzonej o wartości 

jednostkowej nie mniejszej niż 45 000 PLN. 

Opis weryfikacji spełniania warunku: Na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

oraz na żądanie Zamawiającego przedstawionych pism referencyjnych od 

kontrahentów Wykonawcy poświadczających prawidłowe wykonanie 

zamówienia. 

d) Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

i. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia o braku 

powiązań stanowiącego załącznik do niniejszej oferty. 

Ocena spełnienia powyższego warunku oparta będzie o zasadę spełnia - nie 

spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego oświadczenia. 

2. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie Wykonawców, którzy nie należą do 

kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub 

wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym 
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orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

b) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali 

oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia każdego warunku. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie powyższych 

warunków. 

c) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty 

zawierają błędy. 

 

IV. Data ogłoszenia zapytania ofertowego  

31 lipca 2017 r.   

  

V. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oraz wdrożenie systemu 

informatycznego realizującego efekt wideo rzeczywistości rozszerzonej. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego 

Zapytania. 

 

Niniejsze zapytanie obejmuje usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 

oprogramowania, internetowe i wsparcia w ramach Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - 

kod 72000000-5. 

  

VI. Wykaz dokumentów, jakie musi dostarczyć Wykonawca 

1. Wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  
2. Wypełnione Oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

3. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

4. Dokument poświadczający zdolność osób podpisujących dokumenty ofertowe składane 

w odpowiedzi na niemniejsze zapytanie do reprezentowania oferenta wraz z 

ewentualnym pełnomocnictwem jeśli dokumenty są podpisywane przez osobę 

niewymienioną w dokumentach oferenta. 

  

VII. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia 

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Osiak, tel. +48 509 601 911, 

e-mail: kris@imprero.com  

  

VIII. Termin złożenia oferty 

1. Termin składania ofert mija 8 lipca 2017 r. o godzinie 9:00 (liczy się moment  wpływu 

oferty do Zamawiającego).    
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2. Oferta należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

info@imprero.com wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w punkcie VI 

(załączniki muszą stanowić podpisany skan oświadczeń).   

3. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.imprero.com/przetargi 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z 

wybranymi Oferentami.   

  

IX.  Termin i miejsce otwarcia ofert 

1. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi 8 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego.  

2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.   

3. Wszyscy uczestnicy postępowania o wynikach postępowania zostaną powiadomieni 

drogą elektroniczną.  
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X. Kryteria wyboru oferty 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym 

systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych 

kryteriów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt):  

  

Cena  

Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Dla oferty x punktacja za zaproponowaną w 

niej cenę Cx będzie obliczana wg następującego wzoru:  

              Najniższa oferowana cena netto  

Cx = ------------------------------------------------------  

           Cena netto w rozpatrywanej ofercie x  

 

 

Łączna ocena oferty j będzie obliczana wg następującego wzoru:  

Ocenax = 100 • Cx 

  

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów 

(czyli będzie miała największą wartość parametru Ocenax ).  

  

XI. Termin wyboru oferty 

Zamawiający dokona wybory oferty w terminie do 8 sierpnia 2016. Wyniki postępowania 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego. 

  

XII. Termin realizacji zamówienia  

Maksymalny termin realizacji zamówienia to 7 miesięcy od daty podpisania umowy pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą.   

  

XIII.  Warunek zawarcia umowy 

Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą będzie Umową Warunkową i będzie zawarta pod 

warunkiem zawieszającym określonym w ten sposób, że jej postanowienia wejdą w życie, jeżeli 

Zamawiającemu zostanie przyznane dofinasowanie w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne 

usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 ‘Bony na innowacje dla MŚP’ ”. Za dzień 

przyznania dofinansowania uważa się dzień podpisania Umowy o dofinansowanie przez 

Zamawiającego.  

  

XIV. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) unieważnienia zapytania w każdym momencie bez podania przyczyn;  

b) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania;  

c) zmiany, na etapie podpisywania i realizacji umowy z wykonawcą, warunków umowy, 

takich jak w szczególności: termin realizacji prac, terminy płatności itp.  

2. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego.  
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3. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu 

weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.  

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert wariantowych. Oferta winna obejmować całość zamówienia i zawierać cenę 

netto w PLN.  

5. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie potencjału technologicznego, osobowego i 

doświadczenia firmy trzeciej pod warunkiem, że podmiot ten zostanie ujęty w umowie 

o współpracy jako podwykonawca Wykonawcy. 

6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

7. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy mogą być 

uzależnione od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków z refundacji 

poniesionych wcześniej kosztów w ramach uzyskanej dotacji i że terminy te mogą 

ulegać opóźnieniom. 
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 180 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

9. Oferent oświadcza, że zapoznał się z warunkami udzielenia i wypłaty wsparcia w ramach 

Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje” opisanymi w Regulaminie konkursu.   
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Załącznik 2 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
System do tworzenia efektu rzeczywistości rozszerzonej 

 

Spis pojęć 

• Aplikacja Administratora (AA) – wtyczka do Aplikacji Foto-Budkowych (AFB), 
umożliwiająca rozszerzenie ich dotychczasowych funkcjonalności. Wtyczka będzie 
stanowiła również panel administratora.  

• Aplikacja Użytkownika (AU) – rozwiązanie dostosowane dla smartfonów i tabletów z 
systemami Android OS i iOS o funkcjonalności opisanej w niniejszym dokumencie. 

• Aplikacja AFB – Aplikacja foto-budkowa. Natywna aplikacja dostawców firm trzecich z 
która ma integrować się AA. 

• Android – platforma oferująca system operacyjny dla urządzeń mobilnych rozwijana 
przez przedsiębiorstwo Google Inc. Aplikacje przeznaczone dla systemu Android 
dystrybuowane są głównie przez sklep Google Play. 

• iOS – platforma oferująca system operacyjny dla urządzeń mobilnych produkowanych 
przez przedsiębiorstwo Apple Inc. Aplikacje przeznaczone dla systemu iOS 
dystrybuowane są głównie przez sklep AppStore. 

• Użytkownik AA – użytkownik aplikacji będącej wtyczką do AFB, jednocześnie klient 
usługi. 

• Użytkownik końcowy – użytkownik, który pobierze na swoje urządzenie mobilne typu 
smartfon lub tablet aplikację użytkownika (AU) za pomocą jednego z dostępnych 
kanałów dystrybucji. 

• Smartfon – urządzenie mobilne zbliżone rozmiarami do telefonu komórkowego, 
operujące na jednym z następujących systemów operacyjnych: iOS lub Android. 

• Trigger – grafika, której zeskanowanie za pomocą Aplikacji Użytkownika wyzwala 
odtwarzanie materiału wideo połączonego z danych zdjęciem – w tym wypadku jest 
to unikalny znacznik graficzny. 

• AR – Augmented Reality. Polskim odpowiednikiem pojęcia jest rzeczywistość 
rozszerzona. Technologia pozwalająca na nakładanie wirtualnych obiektów 3D 
generowanych w czasie rzeczywistym na obraz rzeczywistego świata, przy pomocy 
urządzeń przetwarzających obraz. 

• Marker/Tracker – fizyczny obiekt o charakterystycznym kształcie i barwach 
wykorzystywany przez technologię AR do umieszczania w miejscu położenia markera 
obiektu 3D. W przypadku rozwiązania będzie to zdjęcie drukowane z urządzenia Foto-
budkowego. 

• GUI – Graphical User Interface. Graficzna prezentacja interfejsu aplikacji ułatwiają i 
usprawniająca użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności programu 
komputerowego lub aplikacji mobilnej. 

• Portal Klienta (PK) – portal w którym klienci platformy będą mogli dokonać zakupu 
lub sprawdzić aktualny status zamówienia/konta. 

• Konto Klienta – dedykowane konto należące do Użytkownika AA założone przez niego 
na Portalu Klienta podczas pierwszej rejestracji i po opłaceniu wybranej Subskrypcji. 

• Subskrypcja – jeden z dostępnych na Portalu Klienta pakietów abonamentowych, 
których wykupienie przez Użytkownika AA i jednocześnie klienta usługi jest niezbędne 
do korzystania z funkcjonalności Aplikacji Administratora. 
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Opis przedmiotu zamówienia 

Projekt polega na zaprojektowaniu i wykonaniu kompleksowego systemu informatycznego 

tworzącego efekt rzeczywistości rozszerzonej. System ten ma składać się z trzech podstawowych 

elementów: aplikacji administratora (AA), aplikacji użytkownika (AU) i portalu klienta (PK). System 

ten ma stanowić część nowej usługi dedykowanej początkowo dla firm działających na rynku usług 

fotobudkowych, czyli multimedialnej atrakcji zdjęciowej. Aplikacja AU ma tworzyć efekt 

rzeczywistości rozszerzonej w postaci „wideo w zdjęciu”, tj. zaszywaniu materiału wideo w zdjęciu 

z fotobudki. Normalna procedura fotobudki polega na wykonaniu od jednego do czterech zdjęć w 

ramach jednej sesji, a następnie wykonanie wydruków dla gości. Aplikacja AU miałaby dodatkowo 

nagrywać krótki materiał wideo (np. wideo-życzenia), a następnie zaszywać go w wydrukowanym 

zdjęciu tak, aby potem było możliwe odtworzenie tego materiału wideo poprzez AU na podstawie 

posiadanego wydruku zdjęciowego, na którym znajdowałby się unikalny kod graficzny. Materiał 

wideo miałby być odtwarzany przez aplikację użytkownika w sposób „na zdjęciu”, czyli wyświetlane 

wideo na ekranie urządzenia mobilnego byłoby „przyklejone” do obrazu zdjęcia tak, że przy 

poruszaniu urządzeniem ramka odtwarzanego wideo będzie podążać za obrazem zdjęcia. 

Całościowy system ma składać się z następujących elementów: 

1. Aplikacja Administratora – odpowiedzialna za nagrywanie materiału wideo, generowanie 
unikalnego graficznego kodu dostępu i umieszczanie go na przygotowanym przez aplikację 
fotobudkową zdjęciu, wgrywanie tych materiałów do chmury na konto klienta; 

2. Aplikacja Użytkownika – mobilna aplikacja dla użytkownika końcowego służąca do 
odtworzenia efektu rzeczywistości rozszerzonej (wideo) z posiadanego zdjęcia; 

3. Portal Klienta – na który składa się główna baza danych połączona z hostingiem 
przechowującym treści oraz strona www z możliwością zakupu usługi i zarządzania kontem 
klienta. 

 

Opis poszczególnych elementów systemu 

Aplikacja administratora 

a. Aplikacja ta ma działać w trybie wtyczki do aplikacji fotobudkowej (AFB) i rozszerzać jej 
funkcjonalność o tworzenie efektu rzeczywistości rozszerzonej; 

b. Aplikacja ma współpracować z najpopularniejszymi aplikacjami fotobudkowymi działając 
jako nakładka, wyświetlając kolejne ekrany funkcjonalne w trakcie działania AFB. Proces 
wygląda tak: AFB rozpoczyna sesję zdjęciową w fotobudce, wykonuje cały swój 
zdefiniowany proces i przed jego zakończeniem (w zdefiniowanym momencie) pojawia się 
okno AA, aplikacja ta wykonuje swoje czynności, a następnie się zamyka, wracając do 
ekranu AFB, która kończy swoją sesję, by po niej przejść do początku następnej; 

c. W momencie wykonania ostatniego zdjęcia w danej sesji aplikacji AFB, AA wyświetlałaby 
swoje okno, w którym użytkownik jest pytany, czy chce nagrać wideo. Jeśli odpowie NIE, 
okno się zamyka i ukazuje się aktualne okno aplikacji AFB. Jeśli odpowie TAK, uruchamiany 
jest rejestrator wideo, nagrywający materiał filmowy wg zdefiniowanych w panelu 
administracyjnym ustawień (rozdzielczość, długość trwania, urządzenie do nagrywania 
wideo, audio); 

d. Dalej AA kończy swoje działanie na ekranie, zamyka się ukazując okno aplikacji AFB, zaś 
w tle wykonuje dalsze czynności: 

• Tworzy unikalny kod graficzny będący od tej pory wyzwalaczem efektu AR 
(Trigger) w tym konkretnym zdjęciu; 

• Unikalny kod jest dodawany do pliku zdjęciowego stworzonego przez aplikację 
AFB, po czym użytkownik już w oknie aplikacji AFB ma możliwość 
standardowych opcji publikacji (wydruk, email, facebook); 

• Plik zdjęciowy oraz materiał wideo jest wysyłany do chmury na Konto Klienta, 
a obraz Trigger’a i kodu wpisywany w bazie danych. 
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 Funkcjonalność aplikacji administratora: 

a. Aplikacja dostępna na platformę Windows dla wersji 7 i 10; 
b. Możliwość definiowania nazwy nowego wydarzenia, w ramach którego zostanie 

zarejestrowana dana porcja materiałów multimedialnych z jednego wydarzenia; 
c. Możliwość dodawania stałego materiału wideo z pliku; 
d. Możliwość dodawania stałej nakładki graficznej do wideo i foto (w formie grafiki PNG); 
e. Aplikacja w wersji testowej (nakładany znak wodny), możliwość aktywacji przez połączenie z 

danym kontem użytkownika poprzez nazwę użytkownika i hasło; 
f. Obsługa offline - w przypadku braku połączenia internetowego wszystko robione jest lokalnie 

i wgrywane później po uzyskaniu połączenia; 
g. Możliwość definiowania momentu uruchomienia okna AA, w szczególności poprzez monitoring 

nowego pliku w zadanym folderze lokalnym, przesunięcia uruchomienia o zadaną długość 
czasu (w ms); 

h. Możliwość zdefiniowania parametrów umieszczanego kodu graficznego na zdjęciu poprzez 
parametr jego wielkości oraz umiejscowienia na finalnym zdjęciu poprzez parametr ilości 
pikseli przesunięcia lokalizacji kodu licząc od górnego prawego rogu pliku zdjęciowego. 
Dodatkowo musi być możliwość zdefiniowania rozmiaru finalnego wydruku, co pozwoli na 
zapisanie konfiguracji sposobu (miejsca) odtwarzania materiału wideo na zdjęciu przez 
aplikację użytkownika; 

i. Możliwość definiowania, czy materiał wideo/foto ma się wyświetlać w aplikacji użytkownika 
tylko wtedy, kiedy Trigger jest w polu widzenia aparatu, czy wystarczy zeskanować Trigger, a 
materiał jest odtwarzany na ekranie nawet jeśli zabierze się telefon z pola widzenia Trigger’a; 

j. Obsługa zielonego tła dla wideo – możliwość dodania tła (lub kilku do wyboru przez 
użytkownika) do nagrywanego filmu (naturalnie tylko dla filmów nagrywanych na zielonym 
tle) w formie statycznych grafik lub dynamicznych klipów wideo/animacji. Przy uruchomionej 
opcji, przed rozpoczęciem nagrywania użytkownikowi wyświetlony zostałby ekran, na którym 
może wybrać tło z listy dostępnych jako plików umieszczonych w konkretnym folderze 
lokalnym; 

k. Możliwość wpisania unikalnego kodu, uruchamiającego opcję wydłużonego czasu 
przechowywania w chmurze materiałów multimedialnych przyporządkowanych danemu 
wydarzeniu. Weryfikacja poprawności kodu następuje z zadaną bazą danych; 

l. Funkcjonalność green screen oraz ewentualnie inne mają być dostępne lub nie w zależności 
od wykupionego przez Klienta pakietu, co musi być każdorazowo potwierdzone z kontem 
użytkownika. 

 

Aplikacje fotobudkowe, z którymi ma współpracować AA 

a. Social Booth - http://www.photoboothsolutions.com/socialbooth/ 
b. DSLR Remote Pro - http://breezesys.com/DSLRRemotePro/index.htm 
c. Darkroom Booth - http://www.darkroomsoftware.com/products/booth/ 
d. Sparkbooth - http://sparkbooth.com/ 
e. DSLR Booth - https://store.dslrbooth.com/collections/software/products/dslrbooth-for-

windows-professional-edition 
f. Photoboof - http://www.photoboof.com/ 
g. Photo Booth Upload - http://www.photoboothupload.com/ 

 

Aplikacja użytkownika: 

a. Aplikacja dostępna na platformy Android i iOS; 
b. Aplikacja po uruchomieniu ma mieć możliwość zeskanowania obrazu trigger’a, po 

zeskanowaniu ma odszukać odpowiadającą mu zawartość, a następnie wyświetlić ją 
automatycznie; 

c. W przypadku wideo, powinny być widoczne kontrolki typu pause/play, replay, close/back. W 
przypadku foto – close/back; 

d. Aplikacja ma mieć możliwość dodania logo na ekranie startowym, zmiany kolorystyki i języka 
oraz publikacji w sklepie pod inną marką i ikoną. Wersje te stanowiłyby personalizowane 
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wersje AU dla Klientów, którzy wykupiliby taką opcję personalizacji. Wymagałyby one 
równoległego do aplikacji oryginalnej utrzymania i udostępniania aktualizacji. 

 

Portal klienta 

a. Centralna baza danych obsługująca całość procesu wraz z niezbędnym backend’em 
zarządzającym transferami danych, zapisem w bazie danych, serwowaniem treści 
multimedialnych do aplikacji użytkownika; 

b. System rejestracji użytkowników na portalu www z podpięciem do systemu bazy danych; 
c. Zarządzanie kontem użytkownika (głównie wyświetlanie danych z bazy, jak ilość 

transferu/miejsca na dysku, status usługi, statystyki wyświetleń materiałów 
multimedialnych z podziałem na poszczególne eventy itp.); 

a. Strona www: strona główna z opisem systemu, cennik z możliwością zamówienia (+ 
płatności online), dostęp do konta/logowanie, blog (opis aktualności), kontakt, system 
supportu, chat online, FAQ; 

b. Podstrona z formularzem rejestracyjnym generująca unikalny jednorazowy kod, którego 
wpisanie w aplikacji administratora uruchomi funkcjonalność wydłużonego 
przechowywania materiałów multimedialnych w chmurze w stosunku do okresu 
standardowego. Dodatkowo kod ten może być wykorzystany na dedykowanej podstronie 
PK, po wpisaniu którego Użytkownik Końcowy będzie mógł pobrać wszystkie nagrane klipy 
w postaci jednego zbiorczego pliku wideo; 

c. Integracja z serwisem do przechowywania danych (Backblaze) poprzez stosowne API; 
d. Integracja z systemem emailingowym (MailChimp, GetResponse) umożliwiająca 

prowadzenie kampanii emailowych do użytkowników zarejestrowanych w bazie. 

 

Interfejsy użytkownika 

Wszystkie interfejsy użytkownika, tj. AA, AU i PK mają być osobno zaprojektowane w sposób 

optymalizujący doświadczenie użytkownika (UX), wykorzystując zasady nowoczesnych metod 

projektowych (material design, flat design, simplistic design) oraz wymagań zawartych w 

specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 w zakresach zapewnienia 

odpowiedniego kontrastu kolorystycznego, zmiany rozmiaru tekstu i obrazu, prostoty w nawigacji 

i użytkowaniu. 

 

Dodatkowe wymagania 

Zamawiający dodatkowo wymaga w ramach oferty uwzględnienie przeprowadzenia technicznej 

analizy wykonalności stworzenia dedykowanych sterowników na platformę Windows do 

fotograficznych aparatów cyfrowych Canon serii EOS w celu weryfikacji możliwości wykorzystania 

jednego aparatu równolegle przez aplikację fotobudkową oraz aplikację administratora. 

Dodatkowym wymaganiem Zamawiającego jest stworzenie dedykowanego graficznego znacznika 

(trigger’a) wraz z niezbędnym systemem jego generowania i odczytywania. 
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Załącznik Nr 2   

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

Dane Wykonawcy:  

  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………..  

  

Adres: ………………………………………………………………………………………………  

  

Nr tel.: ………………………………………………………………………………………………  

  

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….  

  

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 

1/2017 dla firmy Imprero Krzysztof Osiak:  

  

1. Oferujemy realizację wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym 
zapytaniu ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych po cenie:  
………………………………. netto, ……………………………………………  brutto.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.   

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

zapytaniu ofertowym.   

4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty usługi 

będącej przedmiotem zamówienia oraz uwzględnione wszystkie uwarunkowania oraz 

czynniki związane z realizacją zamówienia. Jednakże Zamawiający zapewni dostarczenie 

wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji usługi.  

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego, a na potwierdzenie spełniania tych warunków złożyliśmy w ofercie 

wszystkie wymagane dokumenty.   

6. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do 

zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   

7. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia jest w stanie spełnić 

wszystkie wymagania zamawiającego.   

  

  

  

  

   

________________________________________________________ 

podpis(y) osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik Nr 2 

  

  

  

_____________________________  

           pieczątka wykonawcy  

  

  

OŚWIADCZENIE 
 

 

Dane Wykonawcy:  

  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………..  

  

Adres: …………..……………………………………………………………………………………  

  

Nr tel.: ……….………………………………………………………………………………………  

  

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….  

  

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr 

1/2017 dla firmy Imprero Krzysztof Osiak oświadczamy, że:   

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Spełniamy kryteria określone w punkcie III.1.a (jesteśmy jednostką naukową w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

[Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.], posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, 

A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.); 

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w ramach zasobów własnych lub 

zewnętrznych; 

4. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia w ramach zasobów własnych lub zewnętrznych; 

5. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

6. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do 

art.24 ustawy PZP. 

  

  

  

 

  

________________________________________________________  

podpis(y) osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  
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Załącznik Nr 3  

  

  

  

  

______________________________  

           pieczątka wykonawcy  

  

  

  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH  
  

 

Dane Wykonawcy:  

  

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………..  

  

Adres: ………………………………………………………………………………………………  

  

Nr tel.: ………………………………………………………………………………………………  

  

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….  

  

  

  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 dla Imprero Krzysztof Osiak oświadczamy, że 

nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.   

  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,   

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika,   

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

  

 

________________________________________________________ 

podpis(y) osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  


