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Ii. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu i algorytmu wyznaczającego poziom stresu i
koncentracji w czasie rzeczywistym na podstawie danych z zestawu czujników mierzących parametry
biomedyczne człowieka.” Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 2

III. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji umowy do dnia 24.11 .2022

IV. Kody CPy

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonania oceny ich spełnienia

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest do przedstawienia następujących
dokumentów:

1. Formularza cenowego wraz z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z
zapisami rozdziału XII niniejszego zapytania, stanowiącego zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego

2. Dokumentu rejestrowego Wykonawcy nie starszego niż 6 m-cy licząc od daty złożenia oferty,
potwierdzającego, iż osoba podpisująca ofertę posiada odpowiednie pełnomocnictwa w tym
zakresie tj. jest ujawniona w dokumencie rejestrowym jako uprawniona do zaciągania
zobowiązań, a w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż widoczna
w dokumencie rejestrowym dodatkowo odpowiedniego pełnomocnictwa.

3. Dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje i doświadczenie w postaci referencji lub
oświadczenia.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wykazać posiadaną wiedzę
i doświadczenia, zapewniające profesjonalne wykonania zamówienia. Wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej jednego projektu, który
potwierdzi następujące kompetencje zespołu:
- Umiejętności i kompetencje w zakresie wykonywania pomiarów za pomocą sensorów
biomedycznych, w szczególności pomiary EEG, EKG, GSR oraz pomiary kierunku
patrzenia za pomocą eye trackera.
- Kompetencje w zakresie analizy wyników pomiarów biomedycznych, w tym filtracja
pomiarów, ograniczanie ich wymiarowości oraz budowanie modeli matematycznych
odpowiadających gromadzonym informacjom.
- Kompetencje i umiejętności w zakresie projektowania oraz wykonania eksperymentów
percepcyjnych, których celem jest wywołanie określonych zdarzeń (np. sytuacji
stresujących dla uczestnika eksperymentu).
- Umiejętność przygotowania sprzętu i oprogramowania do wykonywania wspomnianych
eksperymentów.
- Wiedza, kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania głębokiego uczenia
maszynowego do analizy pomiarów biomedycznych oraz budowania modeli zachowań
człowieka.
Zamawiający zaakceptuje dokumenty potwierdzające zarówno w postaci referencji, jak i
oświadczenia z podaniem danych odbiorcy
Zespół badawczy podmiotu realizującego projekt powinien posiadać doświadczenie w
realizacji badań wykorzystujących czujniki biomedyczne oraz w zakresie tworzenia modeli
matematycznych w oparciu o wyniki tych pomiarów. Pożądanym czynnikiem jest
realizacja podobnych projektów w ramach realizacji zadań komercyjnych bądź
badawczych (w tym grantów badawczych).

4. Oświadczenia dotyczącego sposobu i zakresu spełnienia wymogów specyfikacji przedmiotu
zamówienia, stanowiącego Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia — nie spełnia.
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych
warunków.
Dokumentacja powinna być sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów w innym
języku, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia tłumaczenia na język polski, wykonanego przez
osobę posiadającą wystarczającą znajomość języka obcego, z zachowaniem najwyższej rzetelności i
precyzji.
Dokumentacja nieczytelna nie będzie brana pod uwagę w procesie oceny, a tym samym będzie
uznana za jej brak.
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Vi. Kryteria oceny oferty

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty:

1. Cena netto oferty — 100 %

VII. Informacja o sposobie dokonania ich oceny i wagach
punktowych lub procentowych oraz opis sposobu przyznania
punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium: Cena

Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem

Cena oferty najniższej I cena oferty ocenianej x 100 pkt.

Podstawą do obliczenia będzie cena netto zamówienia podana na formularzu ofertowym lub w ofercie.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VIII. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert: 12.04.2021
2. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do

7 dni roboczych od daty złożenia ofert.
3. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub

uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
4. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 3 dni robocze od dnia

dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
5. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje o

wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej
Zamawiającego.

IX. Miejsce i forma składania ofert
1. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską, jak również pocztą

elektroniczną (e-mail). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby
Zamawiającego.

2. Miejsce składania ofert pisemnych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. 1 Maja 36, 71-627
Szczecin w godzinach 8-16

3. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy wysyłać
na adres e-mail :biuroac-management.com.pI

4. Sposób przygotowania oferty:
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną wjęzyku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, tytuł: Wykonanie
projektu i algorytmu wyznaczającego poziom stresu i koncentracji w czasie
rzeczywistym na podstawie danych z zestawu czujników mierzących parametry
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biomedyczne człowieka.”
b) Forma elektroniczna
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferta w formie elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie
pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres emailowy
Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule
wiadomości powinna znaleźć się informacja o tym, że email zawiera ofertę na niniejsze
zapytanie ofertowe.

5. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać:
a. Całkowitą cenę netto wyrażoną w PLN
b. termin realizacji

6. Oferty należy złożyć do dnia I 2.04.2027
7. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent
8. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
9. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą

rozpatrywane.
10. Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza

składania ofert częściowych lub wariantowych.
11. Kwota oferty musi zostać wyrażona w polskich złotych. Oferty, których kwota zostanie

wyrażona w innej walucie zostaną odrzucone.
12. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.

Oferty wypełnione odręcznie nie będę podlegały ocenie.
13. Wszystkie oświadczenia powinny zostać dołączone w oryginale.
14. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na

język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia.
Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.

X. Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

xl. Termin związania ofertą
Wykonawcy będą związani ofertą przez minimum 90 dni, licząc od terminu złożenia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość (za zgodą wykonawcy) przedłużenia, o kolejny oznaczony
okres, terminu związania ofertą.

xli. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zgodnie z zapisami wytycznych, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie może zostać
udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
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:

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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione

wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawaniu z Zamawiającym
w żadnym ze stosunków opisanych powyżej.
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XIII. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowan ja

Nie przewiduje się zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

XIV. Ochrona danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r.,
L 119, poz. 1) informujemy, że:

1. Administratorami Państwa danych osobowych jest AUTOCOMP MANAGEMENT sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin i AUTOCOMP SERWIS sp. z o.o. ul. 7 Maja 36, 71-627
Szczecin (dalej: ACM i ACS lub Administrator).

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych
czynności niezbędnych do realizacji zawartych umów, bądź wypełnienia obowiązków
wynikających z przepisów prawa.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez ACM i
ACS jest umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z
działalnością ACM i ACS. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ACM i ACS. W przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest zgoda, ACM i ACS informuje, że zgoda może zostać w każdym
momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało
miejsce przed cofnięciem zgody.

4. Celem, dla których ACM I ACS przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów
związanych z działalnością ACM i ACS. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja
prawnie uzasadnionych interesów przez ACM i ACS. Ponadto, celem przetwarzania danych
osobowych przez ACM i ACS jest:

a. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez ACM i ACS
szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie
inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej,

b. udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,
c. zapewnienie najwyższej jakości umów.

5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazaćlpowierzyć Państwa dane innym
podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. ACM i ACS przekazuje dane
osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a. organom sprawującym wymiar sprawiedliwości,
b. administracji skarbowej i podmiotom związanym z obsługą sfery socjalnej (np. ZUS,

PFRON),
c. instytucjom związanym z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,
U. firmom świadczącym usługi wsparcia IT ACM i ACS oraz dostarczającym

oprogramowanie informatyczne,
e. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego

i zastępstwa procesowego,
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f. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego,
Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym uprawnionym
instytucjom i organom kontrolnym.

6. Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo
danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

7. Dane osobowe przetwarzane przez ACM ACS, przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. W
szczególności dane osobowe:

a. pozyskane w związku z zawartą umową będę przetwarzane przez ACM ACS przez
okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub
osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi
później,

b. pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez ACM i ACS
są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,

c. pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane
w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ACM i ACS - z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa - ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie ACM i ACS
i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia
sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ACM i ACS.
ACM i ACS udostępnia adres e-mail rodoautocomp.com.pl, za pomocą którego można
kontaktować się w sprawie danych osobowych.

9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w ACM i ACS, podanie
danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.
W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub
dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych,
informowani Państwo będziecie przez wydziały merytoryczne ACM i ACS.

70. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ACM i ACS ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
OO-193 Warszawa.

11. ACM i ACS nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w
tym nie dokonuje profilowania.

Xv. Załączniki

Załącznik 1: Formularz oferty
Załącznik 2: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 Oświadczenie dotyczące sposobu i zakresu spełnienia wymogów specyfikacji przedmiotu
zamówienia.
Załącznik 4 : Wzór Umowy
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Zalgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 02/03/21/ZO

Formularz ofertowy

Nazwa, adres, nr tel., adres e-mail, Miejscowość data
REGON i NIP Wykonawcy (pieczęć)

OFERTA DLA
Autocomp Management Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 36
71 -627 Szczecin

NIP: 955-2 1 8-99-80

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/03/21/ZO z dnia 25 marca 2021 r dotyczące przedmiotu

zamówienia: „Wykonanie projektu i algorytmu wyznaczającego poziom stresu i koncentracji w czasie
rzeczywistym na podstawie danych z zestawu czujników mierzących parametry biomedyczne
człowieka” związane z projektem pn. Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych”
współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na
wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i
bezpieczeństwa państwa. Numer projektu: DOB-BlOl 0/08/01/2019
składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

I Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa firmy

Adres

NIP

REGON

Osoba do kontaktu

Numer telefonu

Adres e-mail
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II Warunki cenowe oferty

• Cena netto Stawka
Lp. Przedmiot zamowienia

VAT
Wartosc brutto

Wykonanie projektu i algorytmu wyznaczającego poziom stresu i koncentracji w czasie
1. rzeczywistym na podstawie danych z zestawu czujników mierzących parametry biomedyczne

człowieka
Etap_Wstępny
Etap_Badań
Etap_Wdrożenia
Łączna cena:

Cena oferty brutto zł
(słownie
wartość netto zł
(słownie
podatek VAT %

Terminy realizacji zamówienia:
Etap Wstępny-
Etap Badań -

Etap Wdrożenia- *

Ważność oferty dni od zakończenia terminu składania ofert (minimum 90 dni).

III Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

1) Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty, a także
spełniamy wszelkie postawione w nim warunki.

2) Oświadczam/y, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3) Oświadczam/y, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.

4) Oświadczam/y, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

5) Oświadczam/y, że w przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6) Oświadczam/y, że nie znajdujemy się w stanie upadłości oraz nie znajdujemy się w stanie
likwidacji.

7) Oświadczam/y, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Gwarantujemy, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.
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8) Oświadczam/y, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego

*dane obligatoryjne

nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

(data i podpis osoby upoważnionej,
pieczęć wystawcy oferty)*
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postępowania.
9) Oświadczam, że termin i warunki płatności mogą podlegać negocjacji.
10) Oświadczam/y, że oferta może być upubliczniona w związku z planowaną realizacją przez

Zamawiającego projektu oraz że nie będę wnosił w tym względzie żadnych zastrzeżeń.
11) Jestem/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie

fałszywych oświadczeń.
12) Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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

pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



Nam

AUTOCOMP li MANAGEMENT

Zalqcznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 02/03/21/ZO

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac będzie realizowany w poniższych etapach:

1. Etap wstępny — 30 dni od daty podpisania umowy

Celem etapu jest wybór referencyjnego zestawu czujników do nieinwazyjnych pomiarów danych
biomedycznych, które umożliwią oszacowanie poziomu stresu i koncentracji człowieka. Dane
biomedyczne rozumiane są jako dane uzyskiwane z czujników, takich jak elektroencefalograf (EEG),
elektrokardiograf (EKG), sensor odpowiedzi skórno-galwanicznej (GSR), sensory do pomiaru ruchu
gałek ocznych (eye tracker), itp. Wybrany zestaw referencyjny powinien składać się z co najmniej 4
sensorów w tym: EEG, EKG, GSR oraz eye tracker. Dodatkowo system referencyjny będzie mógł
zostać rozszerzony o inne czujniki, takie jak pulsoksymetr, czujnik objętości krwi, sensory do pomiaru
ruchu gałek ocznych, sensory do nieinwazyjnego pomiaru lub szacowania ciśnienia krwi w trybie
ciągłym (z wykorzystaniem czujników PPG lub podobnych).

Wykonawca powinien posiadać co najmniej 3 wyżej wymienione zestawy czujników (lub mieć do nich
dostęp w czasie trwania realizacji przedmiotu zamówienia). Pozostałe zestawy czujników zostaną
dostarczone przez zamawiającego.

Zestaw referencyjny zostanie wykorzystany do określenia zależności pomiędzy poszczególnymi
parametrami biomedycznymi a rzeczywistym poziomem stresu i koncentracji badanej osoby. W
szczególności urządzenie EEG zostanie wykorzystane do oszacowania stopnia koncentracji.

Produktem końcowym etapu powinna być dokumentacja stworzona przez wykonawcę, zawierająca
zestawienie urządzeń referencyjnych do pomiarów biomedycznych
z uzasadnieniem ich zastosowania do zadania wyznaczania stresu i koncentracji. Wykonawca
udostępni również zarejestrowane dane pomiarowe.

2. Etap badań — od zakończenia etapu wstępnego do 24.07.2022

Etap badań został podzielony na trzy części: badania wstępne, badania grupy pierwszej
i badania grupy docelowej. Zamawiający zapewni odpowiednią grupę badawczą oraz sprzęt na
potrzeby wstępnych i dalszych badań oraz dostęp do docelowego systemu pomiarowego parametrów
biomedycznych. Wszystkie badania będą odbywały się w laboratorium firmy Autocomp Management
Sp. Z O.O.

W części badań wstępnych powinny zostać zebrane dane z referencyjnego zestawu czujników na
wstępnej grupie badawczej, podczas symulacji prostych, wzorcowych sytuacji stresowych. Wyniki
pomiarów wykorzystane zostaną do opracowania algorytmu szacującego poziom stresu i koncentracji
człowieka. Szacowane wielkości powinny być wyrażone w postaci kilkustopniowej skali liczbowej.
Następnie opracowany zostanie algorytm szacujący poziom stresu na podstawie danych
biomedycznych z docelowego zestawu czujników. Celem zastąpienia zestawu referencyjnego nowym
zestawem docelowym jest zapewnienie możliwości szacowania poziomu stresu i koncentracji
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człowieka uczestniczącego w symulacji, w tym będącego w ruchu. W wyniku prac badawczych
wybrany zostanie docelowy zestaw czujników, który zapewni szacowanie stresu i koncentracji z
dokładnością zbliżoną do zestawu referencyjnego. Zakup docelowego zestawu pomiarowego leży po
stronie zamawiającego.

W kolejnej części etapu, tj. podczas badań grupy pierwszej i docelowej, zebrane dane wykorzystane
zostaną do zwiększenia dokładności działania algorytmu wyznaczania poziomu stresu/koncentracji.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat formy badań, terminów badań, scenariuszy badawczych i
innych kwestii związanych z badaniami zamawiający przekaże wykonawcy do końca trwania etapu
wstępnego oraz będzie uzgadniany w czasie trwania Etapu badań.

3. Etap wdrożenia — 25.09.2022 — 24.7 7.2022

W czasie trwania tego etapu Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia w implementacji
docelowego algorytmu szacowania poziomu stresu i koncentracji. Wykonana zostanie ostateczna
weryfikacja działania algorytmu na symulatorze dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych.
Wykonawca wykona także wymagane usprawnienia algorytmu.

Produktem końcowym zamówienia powinien być algorytm do wyznaczania poziomu stresu i
koncentracji w czasie rzeczywistym na podstawie danych z określonego przez zamawiającego
zestawu sensorów do pomiarów biomedycznych (docelowego zestawu czujników)

Wymagania ogólne dla algorytmu:

• Moduły oprogramowania w postaci biblioteki/bibliotek w języku C++,C# lub Python (z
wykorzystaniem dodatkowych wymaganych bibliotek).
• Możliwość parametryzacji algorytmu
• Algorytm powinien działać synchronicznie dostarczając wynik obliczeń wykonywanych na
danych wejściowych (danych z docelowego zestawu czujników) z częstotliwością nie mniejszą niż J
sekunda.
• Algorytm powinien szacować poziom stresu/koncentracji w kilkustopniowej dyskretnej skali
liczbowej.

Wykonawca powinien również przekazać zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną w
zakresie zaprojektowanego oprogramowania wraz z kodem źródłowym oraz instrukcję użytkowania
algorytmu.
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Zalqcznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 02/03/21/ZO

Oświadczenie dotyczące sposobu i zakresu spełnienia wymogów
specyfikacji przedmiotu zamówienia.

Nazwa firmy
adres wykonawcy

Będąc upoważnionym do reprezentacji oświadczam, iż
oferowany zakres prac następujące spełnia wymogi merytoryczne związane wykonaniem projektu i
algorytmu wyznaczającego poziom stresu i koncentracji w czasie rzeczywistym na podstawie danych
z zestawu czujników mierzących parametry biomedyczne człowieka.

Opis zakresu prac:

Data i podpis osoby upoważnionej
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Załqcznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 02/03/21/ZO

UMOWA

zawarta w dniu w Szczecin, pomiędzy:

1. Autocomp Management Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. J Maja nr 36, numer KRS

0000275262, posiadający NIP 9552189980

reprezentowaną przez:

zwanym w treści umowy Kupującym,

a

2 siedzibą w numer KRS

„ posiadający NIP

reprezentowaną przez:

zwanym w treści umowy Dostawcą,

o następującej treści:

Umowa niniejsza określa zasady w zakresie Wykonania projektu algorytmu wyznaczającego poziom
stresu i koncentracji w czasie rzeczywistym na podstawie danych z zestawu czujników mierzących
parametry biomedyczne człowieka” ( zwanego dalej usługą ) pomiędzy Dostawcą a Kupującym.
Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż zakup realizowany jest w Projekt współfinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w
zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Numer projektu: DOB-BIO 10/08/01/2019 Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów
służbowych

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania usługi na podstawie i zgodnie ze specyfikacją złożonej
oferty w postępowaniu nr 02103/2 1/ZO.

2. Termin realizacji nastąpi w trzech różnych terminach w zależności od Etapu: Etap wstępny — 30 dni
od daty podpisania umowy, Etap badań — od zakończenia etapu wstępnego do 24.07.2022, Etap
wdrożenia — 25.09.2022 — 24.11 .2022

1. Przyjęcie usługi winno być potwierdzone przez Kupującego w formie pisemnej na odpowiednim
dokumencie (np. protokół zdawczo — odbiorczy).

1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości zł netto (słownie
powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (dalej Wartość Przedmiotu Umowy”).

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na
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Wynagrodzenie będzie wypłacane po zakończeniu każdego Etapu prac. Kwota umowy zostanie
zapłacona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez
Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w prawidłowo wystawionej i
doręczonej Zamawiającemu fakturze VAT.

7. W razie nie zapłacenia faktury w terminie Dostawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowej
zapłaty faktury wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

7. Strony zgodnie oświadczają, że autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Projektu, w tym
wszelkich opracowań wykonanych w związku z Projektem na podstawie niniejszej Umowy, w
szczególności do: projektów, rysunków, rzutów, diagramów, planów, modeli, makiet, raportów,
dokumentacji, dokumentacji projektowej, analiz, wyliczeń, wydruków, kopii i plików komputerowych
oraz innych dokumentów (zwanych dalej Utworami”), zostają przeniesione na Zamawiającego w
ramach określonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia.

2. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Utworów przechodzą na Zamawiającego z
chwilą przekazania Projektu Zamawiającemu. Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do
Utworów na Zamawiającego, nabywa on własność egzemplarzy tych Utworów i własność
nośników, na których zostały utrwalone w ramach określonego w niniejszej Umowie
wynagrodzenia.

3. Strony ustalają niniejszym, iż na Wykonawcę przejdą autorskie prawa majątkowe do Utworów
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji
określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś
prawo do:

a) zwielokrotnienia Utworów lub ich części za pomocą dowolnej techniki, w tym technik drukarskich,
cyfrowych, elektromagnetycznych i reprograficznych oraz korzystania i rozporządzania z tak
zwielokrotnionych egzemplarzy całości lub części Utworów w celu zaprojektowania, wykonania,
eksploatacji i rozporządzania przedmiotem Umowy;

b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video,
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendriye, itd.);

c) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjęć
lub wizualizacji,

d) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworów; nadawania całości lub wybranych fragmentów
Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
wymiany nośników, na których Utwór utrwalono,

e) wykorzystania w utworach multimedialnych, wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do
celów promocyjnych i reklamy, wprowadzania zmian, skrótów;

f) korzystania, rozporządzania, zwielokrotniania, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy
Utworów w dowolnym celu, w tym także w celu zaprojektowania, wykonania, eksploatacji i
rozporządzania Przedmiotu Umowy,

g) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz
publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.
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h) korzystania z Utworów lub ich części w celu wykonania osobiście, za pośrednictwem osób
trzecich, wszelkich prac projektowych i technicznych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń,
pozwoleń, certyfikatów i innych podobnych decyzji w związku z Przedmiotem Umowy,
użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek
osób trzecich,

i) zmiany i modyfikacje Utworów: reprodukowanie oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji,
przeróbek i modyfikacji Utworów, w tym przetwarzanie i wykorzystywanie elementów Utworów,
wykorzystywanie każdej odrębnej części Utworów, jak całości Utworów dla potrzeb wszelkich
dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, oznaczania Utworów
oznaczeniem firmy Zamawiającego (nazwa, logo itd.),

j) udostępnianie Utworów do korzystania przez osoby trzecie, na wszystkich wymienionych polach
eksploatacji, w tym udzielanie licencji, wypożyczenie, najem, dzierżawa oryginałów Utworów lub
nośników, na których Utwory utrwalono,

k) reklama, promocja, wykorzystywanie Utworu w całości lub w części i w ustalonej przez
Zamawiającego formie do celów marketingowych.

4. Wykonawca niniejszym udziela Wykonawcy wyłącznego zezwolenia na dokonywanie,
rozporządzanie i korzystanie z wszelkich opracowań Utworów, a w szczególności adaptacji lub
przeróbek Utworów oraz wszelkich zmian Utworów, od chwili ich utrwalenia na jakimkolwiek
materialnym nośniku (art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).

5. Wykonawca przenosi na Wykonawcę na zasadzie wyłączności prawo zezwalania na
wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich do opracowań (w tym w szczególności
przeróbek, zmian lub adaptacji) Utworów (art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych).

6. Wykonawca udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na wykonywanie Utworów koniecznych do
wykonania i wykorzystania nowych projektów lub ich zmian, które będą oparte lub zainspirowane
na Utworach, planach lub projektach oraz na wykonanie oraz użycie Utworów, w zakresie
dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy.

7. Wykonawca zobowiązuje się także, iż na żądanie Wykonawcy, w każdej chwili potwierdzi w
dowolnej formie Wykonawcy nabycie praw autorskich i praw zależnych do Utworów przez
Zamawiającego po ich utrwaleniu na materialnych nośnikach.

8. Wykonawca zapewnia, iż zarówno Utwory jak i przekazywane nośniki elektromagnetyczne lub
inne nośniki zawierające Utwory lub ich części, będą wolne od wszelkich wad fizycznych oraz
prawnych. Wykonawca w szczególności zapewnia że przysługują mu wyłączne prawa do
Utworów oraz iż ich przekazanie nie narusza praw osób trzecich ani praw podwykonawców
Podwykonawcy.

9. Wykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Utworów powstałych w ramach niniejszej Umowy i oświadcza, że:

a) Wykorzystanie Utworów, o którym mowa w tym paragrafie Umowy, nie będzie stanowiło
naruszenia przysługujących mu osobistych praw autorskich

b) korzystanie z praw autorskich i praw zależnych w sposób określony w Umowie w celach i w
zakresie określonym w tej Umowie nie będzie naruszać jego praw autorskich osobistych, w tym
uprawnienia do nienaruszalności formy i treści utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania.

10. Projekt może zostać zakończony bez zgody Wykonawcy jako autora, jeżeli Zamawiający odstąpi
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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Kupujący może odstąpić od umowy w razie:
1. Gdy nie zostaną spełnione wszystkie warunki określone w specyfikacji przez Kupującego.

1 Wszelkie Wyniki uzyskane przez Wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej Umowy będą
przysługiwać wyłącznie Zamawiającemu, w nieograniczonym zakresie.
2.Strony ustalają, że prawa do uzyskania patentów, prawa ochronnego na wynalazki, wzory użytkowe
oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, których przedmioty
stanowią Wyniki przysługują wyłącznie Zamawiającemu.
3.Uprawnionym do dokonania zgłoszeń i opłat mających na celu ochronę prawną Wyników we
właściwym urzędzie jest Zamawiający. Zamawiający ponosi wszelkie koszty związane z powyższą
ochroną.
4.Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie zgłoszeń przedmiotów praw
własności przemysłowej do właściwego urzędu przez Zamawiającego w tym dostarczania
Zamawiającemu dokumentów i informacji koniecznych do sporządzenia opisów zawartych w
zgłoszeniu oraz udzielania niezbędnych wyjaśnień.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)
informujemy, że:
1. Administratorami Państwa danych osobowych jest AUTOCOMP MANAGEMENT sp. z o.o., ul. 1
Maja 36, 71-627 Szczecin i AUTOCOMP SERWIS S. Z O.O. ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin (dalej:
ACM i ACS lub Administrator).
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności
niezbędnych do realizacji zawartych umów, bądź wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez ACM i ACS jest
umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z działalnością ACM i ACS.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez ACM i ACS. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ACM i
ACS informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa
na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
4. Celem, dla których ACM i ACS przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów
związanych z działalnością ACM i ACS. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie
uzasadnionych interesów przez ACM i ACS. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez
ACM i ACS jest:
a. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez ACM i ACS szkodą wyrządzoną
przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze
polubownej lub sądowej,
b. udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,
c. zapewnienie najwyższej jakości umów.
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5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym
podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. ACM ACS przekazuje dane osobowe
następującym kategoriom podmiotów:
a. organom sprawującym wymiar sprawiedliwości,
b. administracji skarbowej i podmiotom związanym z obsługą sfery socjalnej (np. ZUS, PFRON),
c. instytucjom związanym z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,
d. firmom świadczącym usługi wsparcia IT ACM i ACS oraz dostarczającym oprogramowanie
informatyczne,
e. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego
i zastępstwa procesowego,
f. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym uprawnionym instytucjom i organom kontrolnym.
6. Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym
osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora
teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
7. Dane osobowe przetwarzane przez ACM i ACS, przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
przepisy aktualnie obowiązującego prawa. W szczególności dane osobowe:
a. pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez ACM i ACS przez okres
przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są
przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
b. pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez ACM i ACS są
przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
c. pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane
w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ACM i ACS - z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa - ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie ACM i ACS i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co
do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ACM i ACS. ACM i ACS udostępnia
adres e-mail rodoautocomp.com.pl, za pomocą którego można kontaktować si w sprawie danych
osobowych.
9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w ACM i ACS, podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest
warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i
ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach
niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydziały merytoryczne ACM i ACS.
10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ACM i ACS ma prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, OO-193
Warszawa.
11. ACM i ACS nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym
nie dokonuje profilowania.

1O
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) zakończenie prowadzenia Projektu;
2) zmniejszenia / cofnięcia środków na prowadzenie Projektu przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju;
3) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy.
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11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

12
1. Jako prawo właściwe dla niniejszej umowy strony wybierają prawo polskie.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, w

szczególności dotyczące umowy dostawy.
13

Sądem właściwym miejscowo w sporach wynikłych z niniejszej umowy będzie sąd w Szczecinie.

J4
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dostawca Kupujący
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