Załącznik nr 2
do wniosku o dofinansowanie
CZĘŚĆ B
1. Dane oferenta:
Nazwa oferenta

Formularz Ofertowy

Adres siedziby
NIP
Osoba do u
Nr telefonu
Adres e-mail
2. Dane dotyczące zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w postaci prac badawczorozwojowych związanych z rozwojem oraz praktycznym
zastosowaniem ulepszonego produktu - grupy aplikacji stanowiących
elementy projektu edukacyjno - terapeutycznego prowadzonego
przez firmę gBlue pod nazwą „Prosta Edukacja” (dalej PE)
dedykowanych osobom o umiarkowanym i lekkim stopniu
niepełnosprawności intelektualnej, służących do celów adaptacyjno
– terapeutycznych tj.:
- cel adaptacyjny: treningi ekonomiczne (poznanie wartości
pieniędzy, poznanie nominałów, nauki rozpoznawania graficznej
faktury banknotów i monet w powiązaniu z ich wartością nominalną
np. złotówki,) oraz przygotowanie do korzystania z multimedialnych
urządzeń
usprawniających
czynności
życia
codziennego
występujących w przestrzeni społecznej takich jak multimedialne
przystanki, maszyny wendingowe, bankomaty, biletomaty,
Opis przedmiotu
paczkomaty, automaty realizujące zamówienia w restauracjach
zamówienia/zakres oferty (fastfood), urządzenia multimedialne instalowane w przestrzeni
miejskiej itp. Ponadto oprogramowanie PE dzięki możliwościom
adaptacyjno - edukacyjnym przygotowuje do korzystania ze
współczesnych aplikacji webowych a tym samym nabywania nowych
kompetencji poznawczych które mogą przyczynić się pośrednio do
zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania
nowoczesnych informatycznych zawodów oraz zapobiegać
wykluczeniu cyfrowemu; dzięki treningowi ekonomicznemu
uczestnicy mogą również rozwijać kompetencje społeczne, dzięki
którym zapobiega się sytuacji „wchodzenia w rolę ofiary” - osoby
oszukanej w sytuacjach dokonywania zakupów z powodu
nieznajomości wartości pieniędzy.
- cel terapeutyczny: trenowanie koncentracji uwagi, zdolności
myślenia przyczynowo – skutkowego, treningi pamięci, trening
hamowania impulsywnych reakcji wynikających z deficytów
związanych z
niepełnosprawnością intelektualną, trening

refleksyjności, samodzielności, spostrzegawczości.
Prace mają polegać min. na przebadaniu, usprawnieniu koncepcyjnie
i technicznie autorskich mechanizmów o nazwie roboczej „Follow
Me”, „Make Me Sure” oraz „Delay Me” służących do wspomagania
procesu adaptacji, terapii i usamodzielniania.
Ponadto przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, w oparciu o
wyniki prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez
Wykonawcę, prototypów pięciu nowych produktów - zawierających
przebadane, usprawnione koncepcyjnie i technicznie autorskie
mechanizmy o nazwie roboczej „Follow Me”, „Make Me Sure” oraz
„Delay Me” służące do wspomagania procesu adaptacji, terapii i
usamodzielniania o następującej tematyce:
1. Akademia czasu - Nauka posługiwania się zegarem
Program adaptacyjno - treningowy.
Tematem programu ma być nauka samodzielnego rozpoznawania
godzin oraz minut na tarczy zegara analogowego. Scenariusz
powinien składać się z wprowadzenia oraz 3 etapów (godziny,
minuty, godziny i minuty), a każdy etap z 2 części: edukacyjnej i
treningowej. Na
każdym etapie użytkownik musi zostać
zaznajomiony z określonym zakresem wiedzy np. godziny, godziny
dzienne, godziny nocne, a następnie przechodzi do ćwiczeń
rozpoznawania na różnego typu tarczach zegarowych podanych
godzin.
2. Akademia ekonomiczna - Na zakupy
Program adaptacyjno –treningowy.
Tematem programu ma być zaplanowanie i dokonanie zakupów w
sklepie. Uczestnik w czasie treningu najpierw powinien otrzymać
określoną ilość pieniędzy do wirtualnego portfela. Następnie
powinien zaplanować zakupy wybranych artykułów i przejść do
sklepu, odnaleźć samodzielnie wybrane artykuły, a następnie
umieścić je wirtualnym koszyku, na końcu zapłacić w kasie sklepowej.
Program musi zawierać część edukacyjną i treningową. W części
treningowej powinno nastąpić zapoznanie się z nazwami produktów,
które można znaleźć w różnych działach sklepu, np. dziale
spożywczym, dziale przemysłowym itd., a następnie planowanie
zakupów oraz wybór produktów.
3. Akademia zawodowa - Pracownik obsługi ksero.
Program adaptacyjno – zawodowy.
Tematem programu ma być opanowanie przez uczestników
podstawowych funkcji urządzenia do kserowania, min. takich jak
ustawianie liczby kopii, stopnia wielkości kopiowanego dokumentu,
stopni szarości, dokonywania załadunku papieru, kopiowania.
Program powinien składać się z kilku etapów , a każdy etap składa się
z części edukacyjnej oraz z części treningowej. Na kolejnych etapach
uczestnik powinien poznawać poszczególne funkcje urządzenia
kserograficznego – jak ustawianie liczby kopii, wielkości formatu
kserowanego dokumentu itd. następnie W końcowym etapie
wszystkie funkcje powinny być połączone w jedną całość i uczestnik
powinien otrzymać do rozwiązania zadania wymagające użycia

wcześniej wyuczonych funkcji.
4. Akademia kulinarna - Wypieki
Program adaptacyjno - treningowy.
Tematem programu ma być proces pieczenia ciasta. Użytkownik
powinien nauczyć się skąd pochodzą składniki, w jaki sposób
powstają i jak w efekcie końcowym łączyć je i poddawać obróbce
termicznej uzyskując gotowe ciasto. Program na każdym etapie
powinien składać się z części edukacyjnej i części treningowej. W
części edukacyjnej uczestnik powinien zapoznać się z kolejnymi
produktami potrzebnymi do wyrobu ciasta, śledzić cały łańcuch ich
wytwarzania: zasadzania aż do przerobienia w gotowy produkt. np.
mąki. W części treningowej powinien otrzymać zadanie polegające
na ułożenie łańcuchów przyczynowo - skutkowych które wcześniej
poznał.
5. Akademia automatów – obsługa maszyn vendingowych
Program adaptacyjno - treningowy.
Tematem programu ma być nauka samodzielnej obsługi automatu
vendingowego. Scenariusz programu powinien zakładać, że
użytkownik ma za zadanie samodzielne dokonać wyboru produktu
jaki serwowany jest przez maszynę np.: napój, ciastka, chusteczki
higieniczne, batony, herbata, kawa itp. a następnie zapłacić i odebrać
zakupione towary. Użytkownik powinien trenować w automacie
wykorzystując do zakupów zróżnicowane kwoty pieniędzy. Program
powinien składać się z części edukacyjnej i z części treningowej. W
części edukacyjnej uczestnik powinien zapoznać się z zasadą
działania maszyny vendingowej oraz jej funkcjami multimedialnymi.
W części treningowej powinien dokonywać zakupów za różne
określone kwoty, które są początkowo narzucane, natomiast na
następnym poziomie treningu użytkownik powinien mieć możliwość
określenia wysokości wydatków samodzielnie.
Prototypy nowych produktów muszą być tworzone w technologii
webowej wymagającej od użytkownika posiadania dowolnej
aktualnej przeglądarki internetowej. Budowa aplikacji musi zakładać
zastosowanie techniki RWD (responsive web design).
W aplikacjach powinny być wykorzystane takie technologie jak
HTML5 CSS, CSS3, JavaScript Ajax, MySQL. Design programów
powinien być oparty o mechanizmy i ideę funkcjonalności „google
material design”, interfejsy programów powinny być oparte o system
multisensorycznej
stymulacji uwagi (zastosowany
system
multisensorycznej stymulacji uwagi powinien być stosowany
dwupoziomowo tj. w procesie terapii (merytoryczne scenariusze
użycia oprogramowania w powiązaniu z doświadczeniami w realnym
otoczeniu) oraz na poziomie interfejsów oprogramowania (dźwięk,
kolor, ruch)).
Zamawiający wymaga, aby usługa była realizowana w 5 (pięciu
etapach), w których cel, minimalny zakres badań oraz efekt obrazuje
poniższa tabela:

ETAP I
Cel
Weryfikacja oraz udoskonalenie efektywności autorskiego
mechanizmu terapeutycznego o nazwie roboczej „DELAY
ME” (OPÓŹNIJ MNIE), który znajdzie zastosowanie w
planowanym prototypie oprogramowania dedykowanego dla
ONI.
Zakres Sprawdzenie efektywności opóźnienia o różnych okresach
czasowych (5s 10s i 20s opóźnienia) tym samym różnych
poziomów inhibicji odpowiedzi na trafność odpowiedzi w
zadaniach zawartych w programach.
Zaplanowanie i przygotowanie eksperymentów badawczych
w celu sprawdzenia czy czas opóźnienia (przerwy pomiędzy
wybraniem odpowiedzi a uruchomieniem następnego
przycisku) może wpływać na poziom inhibicji reakcji
impulsywnych osób badanych i tym samym wpłynąć na
trafność odpowiedzi w zadaniach zawartych w programach.
W tym celu zakłada się użycie programów badawczych PE,
przygotowanych przez Zamawiającego, w których działanie
mechanizmu ustalane jest z wykorzystaniem trzech okresów
czasowych 5, 10, 20 sek.
Zamawiający wymaga wykonania eksperymentów na małych
grupach, które dobrane są celowo przez Wykonawcę. Grupy
mają mieć charakter homogeniczny i składać się z osób
niepełnosprawnych intelektualnie na poziomie lekkim i
umiarkowanym - uczestników warsztatów terapii zajęciowej
lub szkół o profilu specjalnym.
Zamawiający wymaga wykonania eksperymentów
na
minimum 3 grupach składających się z minimum 15 osób
każda. W czasie eksperymentów badawczych uczestnicy
pracują z programami, wykonując zawarte w nich ćwiczenia.
Badanie powinno być przeprowadzone dwukrotnie.

Kod CPV
(np. 73200000-4, 732100007, 73220000-0)
Cena netto zamówienia
Cena brutto zamówienia
(Cena zawiera
wynagrodzenie za
przeniesienie, bez
ograniczeń czasowych i

Otrzymane wyniki w postaci liczby poprawnych odpowiedzi
muszą być zestawione z amplitudą czasową mechanizmu
opóźnienia. Zebrane wyniki muszą być przeanalizowane
ilościowo i jakościowo.
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz
pokrewne usługi doradcze

terytorialnych, wszelkich
autorskich praw
majątkowych do
wykonanych prac i wyników
badań oraz za przeniesienie
wszelkich praw do dóbr
własności przemysłowej i
intelektualnej, które mogą
powstać w związku z
realizacją usługi 1).
Termin realizacji
zamówienia
Termin związania ofertą
Termin płatności faktury

od dnia … do dnia …
tj. …. miesięcy
100 dni od ostatecznego terminu składania ofert
…. dni

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii (właściwą zaznaczyć
oraz uzupełnić kategorię naukową w przypadku jednostki naukowej):
□ Jednostka naukow/a, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania
nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową …….., o której mowa w tej ustawie;
□ Przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn.
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający
siedzibę na terytorium RP;
□ Niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym
obwieszczeniu Ministra Rozwoju w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach
certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające
siedzibę na terytorium RP;
□ Centrum transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym;
□ Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
Oświadczam, że posiadam następujący potencjał techniczny, który zostanie wykorzystany do
wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp. Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów
Sposób wykorzystania w ramach wykonywania
technicznych
przedmiotu zamówienia
Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do
wykonania przedmiotu zamówienia:
Lp. Imię i
Tytuł
Posiadane
Zakres prac w ramach
Forma zatrudnienia w
nazwisko naukowy wykształcenie/ wykonywania
ramach wykonywania
(jeśli
doświadczenie przedmiotu zamówienia przedmiotu
dotyczy)
/ umiejętności
zamówienia

Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w tym pola eksploatacji zostaną
uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

1

4. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:
1.
Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane 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 funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) 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.
2.

Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez
osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):
Dodatkowe informacje
Oświadczam, że:
a. zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym nr 1/2016 z dnia 18
maja 2016 roku i wszystkimi załącznikami i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń;
b. zobowiązują
się
do
właściwego
udokumentowania
prowadzonych prac badawczo – rozwojowych – w tym do
przygotowania analiz / raportów zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego;
c. zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
d. jestem świadomy, że cena wskazana w niniejszym Formularzu
ofertowym za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może ulec
podwyższeniu w żadnym przypadku;
e. przyjmuję, że Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek;
f. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
g. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

Nazwa załącznika

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, wspólników spółek jawnych, partnera i członków
zarządu spółek partnerskich, komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, członków zarządu
osób prawnych).
dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej
Formularz Ofertowy do reprezentowania Wykonawcy

……………………………………………………………………………
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy

