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Szczecin, dnia 12.06.2020 r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 2/6/2020 

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 

4.4), publikuje zapytanie o cenę na rozbudowę aplikacji Free Geodetic Surveys – FGS 3D pracującej w 

systemie Android. Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert ani zapytaniem 

ofertowym. Procedura wywołana niniejszym zapytaniem o cenę może być w każdym przypadku 

wstrzymana lub unieważniona. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20 

Opis przedmiotu 

zapytania 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa aplikacji Free Geodetic Surveys – 

FGS 3D pracującej w systemie Android. Rozbudowa aplikacji opiera się na 

następujących elementach: 

1) dodanie funkcjonalności polegającej na możliwości wczytywania 

punktów (nazwa, X, Y, Z) do aplikacji z pliku tekstowego; 

2) dodanie opcji obliczeń do wyboru na czterech lub pięciu punktach 

dostosowania;  

3) dodanie alternatywnej metody obliczeniowej; 

4) opracowanie wersji końcowej również w języku angielskim (do 

wyboru w aplikacji języki: polski i angielski). 

 

Alternatywna metoda obliczeniowa, o której mowa w pkt 3 powyżej, ma być 

wykonywana w następujących etapach: 

1) po wczytaniu do aplikacji dwóch zdjęć lewego i prawego następuje ich 

orientacja przestrzenna względem punktów terenowych – każde ze 

zdjęć orientowane jest względem punktów terenowych niezależnie; 

2) zdjęcie prawe jest przeskalowane względem zdjęcia lewego; 

3) wyznaczane są współrzędne 3D punktów modelu stereoskopowego, 

który zbudowany jest z punktów dostosowania odfotografowanych na 

obu zdjęciach; 

4) obliczenie współczynników transformacji modelu streoskopowego 3D 

na układ współrzędnych terenowych 3D; 

5) obliczenia z pkt 2-5 są następnie stosowane dla punktów 

zainteresowania – wyznaczanych za pomocą aplikacji. 

 

Zamawiający, po zawarciu umowy, dostarczy wzory do obliczeń w formie 

macierzowej oraz przekazuje kod źródłowy aplikacji celem jego rozbudowy i 

wymaganej zamówieniem modyfikacji. 

 



 
 

2 
 

Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia przekaże kod źródłowy do aplikacji 

i pliki instalacyjne w systemie Android.  

 

Termin 

wykonania 

Do 29 czerwca 2020 r. 

Miejsce składania 

informacji o cenie 

Informacje o cenie proszę składać w formie elektronicznej, na adres e-mail: 

d.wiaterek@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego - Centrum Innowacji   

Akademii   Morskiej   w   Szczecinie   Sp.   z   o.o.,   ul.   Teofila Starzyńskiego 

9/102, 70-506 Szczecin 

Termin składania  

informacji o cenie 

Do dnia 22 czerwca 2020 r. do godziny 10:00, przy czym liczy się moment 

wpływu informacji o cenie do Zamawiającego. 

Informacje 

dodatkowe 

Zamawiający informuje, że przewiduje zawarcie umowy z jednym z 

wykonawców, który złoży informacje o cenie, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1. 

 

Załączniki Załącznik nr 1 – Wzór umowy 

 

Daniel Wiaterek 

Prezes Zarządu 
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