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Szczecin, dnia 17.10.2022 r. 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 1/10/2022 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(Działanie 4.4), publikuje zapytanie o cenę na świadczenie usługi informatycznej na potrzeby 

Minigrantu pt. „Opracowanie technologii (prototypu) pt.: Autonomiczny Laserowy System 

Pozycjonowania Platform Wiertniczych. Autonomous Laser Positioning System for Drilling Rigs 

(ALPS)”  

 

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 wykonanie usługi  informatycznej na potrzeby 

Minigrantu pt. „Opracowanie technologii (prototypu) pt.: Autonomiczny 

Laserowy System Pozycjonowania Platform Wiertniczych. Autonomous Laser 

Positioning System for Drilling Rigs (ALPS)”.  

 

W ramach zamówienia. Wykonawca wykona usługę informatyczną związaną 

z wykonaniem aplikacji badawczej w formie oprogramowania na komputer PC 

służącej do wyznaczania, wizualizacji i monitorowania pozycji platformy 

wiertniczej lub statku w czasie rzeczywistym , opartej o prototyp systemu 

pozycjonowania składającego się ze skanera laserowego 2D, żyrokompasu i 

czujnika ruchu oraz opracowanych algorytmów nawigacyjnych estymacji 

pozycji.  

Wykonawca zobowiązany jest do udziału we wszelkich pracach w zakresie 

uzyskania przez Zamawiającego ochrony patentowej wynalazku będącego 

rezultatem wykonania usługi badawczej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do takiej realizacji usług, aby specyfikacja 

funkcjonalna oprogramowania, o którym mowa powyżej była zgodna z: 

1) językiem programowania C# lub Python; 

2) systemem operacyjnym Windows 10. 

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 

1) dokona analizy potrzeb użytkownika, w tym przeprowadzi 

przynajmniej 2 spotkania analityczne z Zamawiającym, przy czym 

dopuszczalne jest prowadzanie analiz przy wykorzystaniu środków do 

komunikacji na odległość; 

2) opracuje interfejs graficzny/nawigacyjny aplikacji, który będzie 

umożliwiał:  

a) podstawowe ustawienia dla wyświetlania obrazu: jasność, 

nasycenie, 

b) wgranie prostej mapy obszaru np. w formacie GIS *.shape, 

c) powiększanie obszaru i przesuwanie obszaru, 
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d) wizualizację obrysu platformy wiertniczej uaktualniany na 

podstawie wyliczonej pozycji i danych o kursie rzeczywistym 

z żyrokompasu; 

3) opracuje interfejs komunikacyjny z sensorami: żyrokompas, czujnik 

ruchu i scaner laserowy 2D; 

4) opracuje moduł rejestrowania parametrów pozycji i kursu platformy 

wyznaczanej w aplikacji do pliku tekstowego; 

5) opracuje moduł nagrywania video interfejsu graficznego; 

6) zaimplementuje algorytm obliczania pozycji opisany matematycznie 

przez Zamawiającego w aplikacji; 

7) zaimplementuje dostarczonego przez Zamawiającego algorytmu 

filtracji pozycji; 

8) opracuje dokumentację aplikacji; 

9) dokona testów aplikacji, a po pozytywnych wynikach testów przekaże 

aplikację Zamawiającemu. 

 

Termin 

wykonania 

Do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

Miejsce składania 

informacji o cenie 

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

wasilewicz@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego - Centrum 

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

Starzyńskiego 9-portiernia, 70-506 Szczecin 

Termin składania  

informacji o cenie 

8 dni od dnia, tj. do dnia 25.10.2022 r. przy czym liczy się moment wpływu 

informacji o cenie do Zamawiającego. 

Informacje 

dodatkowe 

Zamawiający informuje, że przewiduje zawarcie umowy w przedmiocie 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę z jednym z wykonawców, który 

złoży informacje o cenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania o cenę 

 

Zamawiający informuje, że zawrze umowę jedynie z Wykonawcami, którzy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 

2022 r., poz. 835). Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania 

Wykonawcę:  

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka w postaci wykluczenia z postępowania; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania; 
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3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, w postaci wykluczenia z 

postępowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w informacji o cenie oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu z niniejszego postępowania z ww. przyczyn. 

 

Ponadto, Zamawiający informuję, iż warunkiem zawarcia Umowy jest: 

1) złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań 

kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.  Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

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 nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu 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; 

2) posiadanie przez Wykonawcę lub przez co najmniej 1 osobę, którą 

Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia: 

a) wykształcenia wyższego zdobytego na kierunku informatyka, 

matematyka lub robotyka lub na kierunku równoważnym; 

b) co najmniej 5-letniego doświadczenia w branży IT, 

c) co najmniej 2-letniego doświadczenia w tworzeniu 

oprogramowania w języku Python lub C#, 

d) co najmniej rocznego doświadczenia w testowaniu 

oprogramowania, 

e) znajomości dobrych praktyk programistycznych (np. SOLID, 

DRY), 

f) znajomości systemów operacyjnych z rodziny Linux oraz 

technologii Docker, 

g) znajomości technologii bazodanowych (np. SQL, Redis), 

h) znajomości języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2; 

 

Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków, o których mowa w 

pkt 2 powyżej poprzez przedstawiony przez Wykonawcę wykaz osób, 

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
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oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przykładowy 

wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 

 

 

Unieważnienie 

postępowania 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku gdy: 

1. Wartość najkorzystniejszej informacji o cenie przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia; 

2. Wystąpi wada, która uniemożliwi zawarcie ważnej umowy pomiędzy 

Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a Zamawiającym. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania bez podania przyczyny. 

Załączniki Załącznik nr 1 – wzór umowy; 

Załącznik nr 2 – wzór informacji o cenie; 

Załącznik nr 3 – wykaz osób. 


