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Niekanin, dn. 14 lipca 2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zamawiający 

"INNOVATION IN TECHNOLOGY" Sp. z o.o. 

ul. Śliwkowa 1 

Niekanin 78-100 Kołobrzeg 

NIP 6711811428 

Osoba do kontaktu: 

Monika Woskobojnikow 

monika@iitech.pl  

tel. 506 377 937 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu zasady konkurencyjności tj.  

z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na opracowaniu projektu 

wzorniczego nowej generacji kiosku recepcyjnego oraz technologii jego produkcji, w 

szczególności: 

1.1. Opracowaniu projektu wzorniczego konstrukcji (w tym obudowy) kiosku 
recepcyjnego(Zadanie I) 

1.2. Opracowanie projektu interfejsu graficznego tzw. GUI, jako podstawowego 
elementu umożliwiającego interakcję kiosku recepcyjnego z użytkownikiem  
(Zadanie II) 

1.3. Opracowanie prototypu kiosku recepcyjnego (Zadanie III) 
1.4. Opracowanie projektu technologicznego – procesów wytwórczych 

umożliwiających optymalizację produkcji kiosków recepcyjnych (Zadanie IV) 
 

Szczegółowy zakres prac: 

 

Zadanie I Opracowanie projektu wzorniczego konstrukcji kiosku recepcyjnego 

 

1. Faza koncepcyjna 

Na podstawie Briefu otrzymanego od Zamawiającego Wykonawca wraz z 

Zamawiającym winien doprecyzować i pogrupować listę wymagań w postaci 

specyfikacji projektowej wyrobu. Winna ona uwzględniać przede wszystkim 

wymagania rynkowe, wymagania produkcyjne, wymagania funkcjonalne, zgodność 

z przepisami, kalkulację ekonomiczną. 

 

mailto:monika@iitech.pl
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Znając dokładnie wymagania projektowe Wykonawca może przystąpić do procesu 

koncepcyjnego, który winien w pierwszej kolejności skoncentrować się przede 

wszystkich na następujących aspektach: 

 

a) konstrukcyjnych (najistotniejsze dla zamawiającego z punktu widzenia procesu 

produkcyjnego), w szczególności: 

 sposób wyświetlania interfejsu  

 sposób zasilania kiosku 

 sposób przekazania sygnału video z płyty głównej do monitora/matrycy 

 sposób konstrukcji szkieletu obudowy uwzględniając aspekty: integralności, 

wagi, rozmiarów, beznarzędziowości, 

 sposób chłodzenia (pasywny, aktywny) 

 sposobu integracji z technologią zapewniającą sygnał audio 

 sposób mocowań poszczególnych komponentów technologicznych (drukarki, 

podajnik kart, płyta główna, zasilacz, wyświetlacz, itd.) 

 

b) ergonomii i designu (kształt, wygląd) 

OŚWIETLENIE  

 Zapewniające komfort pracy z urządzeniem, oświetlenie dzienne i elektryczne, 
poziom natężenia oświetlenia, eliminacja lub ograniczenie lśnienia bezpośrednie 
i odbiciowe  
 
POZIOM HAŁSU 

 Niski poziom hałasu nieprzeszkadzający innym osobom w otoczeniu pracy 
urządzenia  
 
MIKROKLIMAT 

 Wilgotność względna powietrza i rodzaj obudowy dostosowany do warunków 
użytkowania 

 Temperatura 
 
WYŚWIETLACZ URZĄDZENIA 

 Znaki na ekranie wyraźne i czytelne, obraz na ekranie stabilny, jaskrawość i 
kontrast znaku na ekranie łatwe do regulowania, 

 Regulacje ustawienia wyświetlania  

 Warstwa antyodbiciowa 

 W razie potrzeby oddzielna podstawa lub regulowany stół (dostosowanie 
stanowiska do indywidualnych cech antropomorficznych prac.) zapewniający 
użytkownikowi możliwości operacyjne (wyjęcie paszportu, telefonu, karty, 
oparcie laski lub kuli, podjazd wózkiem inwalidzkim, itp.) 

 Ustawienie urządzenie względem źródeł światła  

 Odległość oczu użytkownika od ekranu  
 
EKRAN DOTYKOWY/KLAWIATURA (jako manipulator) 

 Określenie ilości i rodzajów manipulatorów 
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 Konstrukcja manipulatora powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie 
pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas 
pracy, odpowiednia wysokość, regulacja kąta nachylenia w zakresie 0÷15°, 

 Zabezpieczenie przez podglądem wprowadzanych znaków 
 
KONSTRUKCJA 

 Powinna umożliwiać dogodne korzystanie z elementów wyposażenia 
stanowiska 

 Wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami 
wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem 
operacji kiosku 

 Ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od 
użytkownika, to jest w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności 
przyjmowania wymuszonych pozycji, 

 Odpowiednie pokrycie powierzchni kontaktu z operatorem 

 Zabezpieczenie krawędzi 

 Dobrana wysokość operacyjna oraz ewentualne użycie siedziska  

 Odpowiedni kąt obserwacji ekranu wyświetacza 

 Odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg w przypadku stanowiska 
projektowanego do obsługi na siedząco 

 

 

Rezultat: wstępne wyselekcjonowanie i wizualizacja (szkice koncepcyjne, cyfrowe 

modelowanie 3D) opracowanych koncepcji. 

 

Włączenie końcowych użytkowników - Projekt zakłada włączenie użytkowników 

końcowych (w rozumieniu ostatecznych użytkowników produktów) w proces 

tworzenia poprzez ich udział w testowaniu oraz opiniowaniu. Włączenie w proces 

tworzenia końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na 

rozwiązanie będące przedmiotem projektu.  

 

2. Faza projektu postaci wyrobu 

Opracowanie przez Wykonawcę projektu postaci wyrobu – wybór konkretnej 

propozycji – rozwinięcie koncepcji. Określenie ogólnych wytycznych dotyczących 

kształtu i wyglądu z uwzględnieniem konkretnych założeń konstrukcyjnych.  

 

 

3. Faza projektu szczegółowego wyrobu 

Dopracowanie kształtu, wyglądu i konstrukcji kiosku recepcyjnego. Opracowanie 

wzorniczej dokumentacji rysunkowej i wizualizacji komputerowej. Wykonanie 

projektu końcowego. 

Wykonanie dokumentacji projektowej (konstrukcyjnej) umożliwiającej 

prototypowanie, a następnie produkcję. 
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Zadanie II  Opracowanie projektu interfejsu graficznego tzw. GUI 

 

1. Analiza architektury informacyjnej 

Pierwszym etapem prac przy projektowaniu interfejsu będzie analiza, która ma na 

celu jednoznaczne określenie wytycznych projektowych dających odniesienie na 

etapie późniejszych prac. Większość informacji Zamawiający uzyska z Briefu 

otrzymanego od Zamawiającego oraz przygotowanej specyfikacji projektowej 

wyrobu (patrz Zadanie I).   

 

Projektowany interfejs graficzny winien być poddaany analizie eksperckiej na 

podstawie której definiowane będą wytyczne projektowe rozwiązania. 

W ramach analizowanych grup tematycznych Wykonawca winien skoncentrować  

się m.in. na następujących zagadnieniach: 

• definicji grup docelowych użytkowników i ich cech związanych z użytkowaniem 

aplikacji elektronicznych/Internetu; 

• ewentualne warstwy profilowania i personalizacji informacji; 

• spójny język komunikacji interfejsu użytkownika; 

• wygoda obsługi i elastyczność skalowania rozwiązania w przyszłości. 

 

2. Projektowanie makrofunkcjonalności 

Przez pojęcie makrofunkcjonalności należy rozumieć zależności i relacje w strukturze 

informacyjnej i nawigacyjnej interfejsu (jako kompletnego rozwiązania). Na tym 

etapie najważniejszą rolą będzie budowanie struktury informacyjnej oraz zasad 

poruszania się użytkowników po poszczególnych sekcjach oraz wzajemne relacje 

pomiędzy częściami projektowanego rozwiązania. W ramach działań projektowych 

na tym etapie winny zostać ustalone zagadnienia takie jak ergonomia, intuicyjność 

itp. 

Określenie charakterystyczne dla projektowanego interfejsu form edytorskich;  treści 

informacyjne są przyporządkowywane do poszczególnych form.  

 

3. Projektowanie mikrofunkcjonalności 

Tak jak makrofunkcjonalność skupia się na zależnościach między obszarami 

informacyjnymi w całym serwisie tak mikrofunkcjonalność skupia się na 

zależnościach w architekturze informacji poszczególnych stron i „ekranów” 

charakterystycznych dla danych poziomów systemu. 

Wykonawca na tym etapie winien nadać ostateczny wygląd określonym wcześniej 

formom edytorskim i scalić je w spójną całość przyjaznego interfejsu graficznego. 

Efektem pracy na tym etapie jest zestaw blokowych schematów funkcjonalnych 

poszczególnych kluczowych stron/ekranów systemu– tzw. storyboard’y, które 

winny stanowić pomoc podczas podejmowania ostatecznych decyzji dotyczących 

funkcjonalności oraz są ważną wytyczną podczas projektowania formy graficznej. 

 

4. Projekt graficzny 
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W ramach projektu szaty graficznej określona zostaje technologia wykonania 

poszczególnych elementów, paleta barwna, kolory podstawowe i dopełniające, które 

muszą ze sobą dobrze współgrać w projekcie graficznym. Określane są elementy 

charakterystyczne interfejsu takie jak typografia, sposób oznaczania tytułów, 

śródtytułów, przycisków i innych elementów. 

Projekt szaty graficznej winien powstać w oprogramowaniu graficznym a w jego 

zakres powinny wchodzić charakterystyczne obszary lub ekrany/strony 

planowanego systemu. 

 

Zadanie III Opracowanie prototypu kiosku recepcyjnego 

 

1. Wykonanie prototypu konstrukcji kiosku recepcyjnego do badań i testów 

Celem niniejszego etapu jest budowa w części funkcjonalnego prototypu i poddanie 

go szeregom testów weryfikujących jego sprawność, użyteczność oraz 

bezpieczeństwo. W związku z tym, iż nie istnieje możliwość przeprowadzenia 

pełnych testów (brak oprogramowania sterującego) badania skoncentrują się (oprócz 

symulacji ergonomii użytkowania oraz bezpieczeństwa zaproponowanych 

rozwiązań) przed wszystkim na wypracowanych rozwiązaniach samej konstrukcji 

pod względem dostępu do poszczególnych komponentów, łatwości ich 

montażu/demontażu itp. 

2. Wykonanie prototypu GUI i test jego funkcjonalności 

Prototyp interfejsu poza kwestiami ukierunkowanymi na obsługę minimalnych 
wymagań funkcjonalności musi obejmować analizę aspektów ergonomii, kierując się 
przy tym: 

– Preferencjami i przyzwyczajeniami użytkowników 

– Podobieństwem do innych istniejących systemów aplikacyjnych 

– Danymi charakteryzującymi potencjalnych użytkowników: wiek, sprawność 

ruchowa, poziom wykształcenia, doświadczenie, itp. 

Na tym etapie projekt graficzny GUI winien zostać zamieniony w realne szablony np. 
XHTML dające możliwość oceny poprawności i jakości kodu oraz stosowanych 

rozwiązań formatowania i optymalizacji interfejsu. 

Na etapie prototypowania, winien powstać również prototyp testowy systemu 
służący do przeprowadzania testów funkcjonalności interfejsu na wybranej próbie 
użytkowników. Do tego celu zostaje przygotowany prototyp złożony z szablonów 
HTML w zakresie określonym w zadaniach testowych, (czyli czasem różny od 
podstawowego zestawu szablonów do wdrożenia). Testerzy poruszają po 
zasymulowanych procesach podając swoje odczucia badającym ich reakcje 
ankieterom. 

 

W ramach całego zadania III Wykonawca musi stworzyć ilość prototypów niezbędną do: 
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 oceny powtarzalności konstrukcji oraz określenia problemów 
konstrukcyjnych 

 testów na użytkownikach w podziale na dwie kategorie: hoteli tj. klientów 
Wnioskodawcy oraz klientów hoteli tj. użytkowników końcowych. 

 

Zadanie IV Opracowanie projektu technologicznego – procesów wytwórczych 

umożliwiających optymalizację produkcji kiosków recepcyjnych 

 

Projekt technologiczny (procesów wytwórczych) winien koncentrować się na 

następujących aspektach: 

 opis przedmiotu wytwarzanego 

 opis materiału z którego wykonywany jest przedmiot 

 plan operacji z podaniem zakresu prac dla poszczególnych czynności 

 opis stanowisk do wykonania poszczególnych operacji technologicznych 

 zestawienie potrzebnych pomocy warsztatowych (maszyn, urządzeń, 

oprogramowania) 

 czasy jednostkowe trwania operacji technologicznych i czasy przygotowawczo-

zakończeniowe 

 

Następnym działaniem będzie opracowanie projektu przestrzennego rozmieszczenia 

stanowisk pracy w szczególności opracować schemat zagospodarowania obiektu, w 

którym realizowany miałby być nowy proces produkcyjny oraz schematy techniczne 

(min 3 wersje) obrazujące rozmieszenie stanowisk produkcyjnych w ciągu 

technologicznym – wraz z określeniem wad i zalet każdego z przedstawionych 

rozwiązań 

 

III. Warunki stawiane wykonawcy i wykluczenia 

1. Wykonawcą może być tylko jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadająca siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Wykonawcą może być tylko jednostka posiadająca siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której 

mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. 

3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację 

zamówienia.  

5. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie 

zamówienia.  

6. Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
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zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika,  

 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. 

7. Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

z zamawiającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory 

oświadczeń znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 

1 oraz zał. nr 2) 

8. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie prac na październik 2017 r. W zależności od 

okresu oczekiwania na ocenę Wniosku o dofinansowanie termin ten może ulec 

zmianie.  

9. Realizacja zlecenia może trwać maksymalnie 12 miesięcy. 

IV. Termin składania ofert. 

Termin składania ofert: do dnia 25.07.2017 r. do godziny 14.00 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie 

lub komputerze i podpisać ją w sposób nieścieralny; oferta powinna być umieszczona w 

zabezpieczonej (zamkniętej) kopercie i opisana w sposób następujący:  

„Oferta dla Innovation in Technology Sp. z o.o. Nie otwierać do dnia 25.07.2017 r. do 

godz. 14.00” 

 Do przygotowania oferty właściwy będzie formularz ofertowy, stanowiący załącznik do 

niniejszego zapytania. 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w wersji elektronicznej można pobrać ze strony 

iitech.pl. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert 
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1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 25.07.2017 r. do godz. 14.00 w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Niekaninie przy ul. Śliwkowej 1, Niekanin 78-100 Kołobrzeg.  

2. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi o godz. 09:00 dnia 26.07.2017 r. w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Niekaninie przy ul. Śliwkowej 1, Niekanin 78-100 Kołobrzeg.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

5. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

VII. Kryterium oceny ofert 

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 – maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt.  

Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą 

cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80. Dla pozostałych wykonawców 

punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:  

Najniższa oferowana cena netto  

C = ------------------------------------------------------ • 80  

Cena netto w rozpatrywanej ofercie  

 

•  Termin realizacji – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt. 

Ocenie podlegać będzie termin realizacji. Wykonawca, który zaoferował najkrótszy 

termin realizacji otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20. Dla pozostałych 

wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru: 

 

Najkrótszy oferowany termin realizacji  

T = ------------------------------------------------------ • 20  

Termin realizacji w rozpatrywanej ofercie 

 

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

punktów. 

3. Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy 

spełniają postawione przez niego wymagania, określone w punkcie III niniejszego 

zapytania. 
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VIII. Umowa. 

Treść umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a wykonawcą jest kształtowana autonomią 
woli stron. Wszystkie zapisy wzoru umowy mogą być modyfikowane. Umowa 
zawarta po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, będzie umową warunkową pod 
warunkiem (zawieszającym) uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Wzór 
umowy znajduje się w załączniku nr 3. 

IX. Załączniki. 

 Formularz ofertowy (zał. nr 1). 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z 

Zamawiającym (zał. nr 2). 

 Wzór umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego (zał. nr 3).  


