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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-28245-78817

78817

Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.02-28-0032/20 - Nauka pierwszej pomocy, ratownictwa i edukacji zdrowotnej - bez
wychodzenia z domu lub w Twojej ﬁrmie. Immersyjne narzędzie szkoleniowe z wykorzystaniem
połączonych 3 form wirtualnej rzeczywistości..

Tytuł

Nauka pierwszej pomocy, ratownictwa i edukacji zdrowotnej - bez
wychodzenia z domu lub w Twojej ﬁrmie. Immersyjne narzędzie
szkoleniowe z wykorzystaniem połączonych 3 form wirtualnej
rzeczywistości: interaktywnej i immersyjnej aplikacji VR, ﬁlmu
sferycznego 360 stopni 3D i ﬁlmu 180 stopni 3D
Zamówienia uzupełniające
-

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest
ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a
ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności:
1.1 zmiany terminu realizacji, w tym np. modyﬁkacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin
realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:
a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie
na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji
zarządzającej, wyroki sądowe itp.),
b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu
zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia,
c) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego
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d) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych;
1.2 zmiany terminu i zasad płatności:
a) w przypadku ograniczenia ﬁnansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej doﬁnansowanie od doﬁnansowania projektu.
b) zasad i sposobu płatności;
1.3 zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty –
przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot
zamówienia.
b) zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego
wykonania Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym
Zamówieniem a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:
• tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub
• zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe
wykonanie zamówienia w całości.
1.4 Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez
Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-11
1. Zapytanie ofertowe
2. ZAŁĄCZNIK_1_FORMULARZ OFERTOWY
3. ZAŁĄCZNIK_2_SYTUACJA EKONOMICZNA
4. ZAŁĄCZNIK_3_DOŚWIADCZENIE
5. ZAŁĄCZNIK_4_OBRÓT
6. ZAŁĄCZNIK_5_POWIĄZANIA

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-11-11

2021-11-11

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-11-19

2021-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy
VISUS VR Sp. z o.o.
Kołobrzeska 13 lok. 319
10-444 Olsztyn
NIP: 7393936250

Osoby do kontaktu
Grzegorz Sokołowski
tel.: 609466050
e-mail: biuro@visusvr.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Wykonanie przedmiotu zamówienia - aplikacji, symulacji...
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi IT

Opis
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na
gogle VR, nagranej w 360 oraz 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego środowiska wirtualnej
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rzeczywistości (VR) w 7 sceneriach. Symulacje mają nawiązywać do tematyki: pierwszej pomocy,
ratownictwa i edukacji zdrowotnej.

Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy (deklarowany przez Wykonawcę)

Kody CPV
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i
wsparcia
72212190-7 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego
72240000-9 Usługi analizy systemu i programowania
72243000-0 Usługi programowania
72421000-7 Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska

Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji

Koniec realizacji

2021-12-01

2021-12-30

Opis
Opracowanie aplikacji na gogle VR: etap 1-przygotowanie silnika do zarządzania scenami i lokacjami,
z modułami m.in.: obsługi VR , integracyjny z API fantoma lub matą, uczestnika, trenera, interfejs UI,
zarządzanie jęz. +testy maty VR

Czy występuje płatność częściowa
TAK
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Etap 2
Początek realizacji

Koniec realizacji

2021-12-01

2021-12-30

Opis
Opracowanie aplikacji na gogle VR: etap 2-przygotowanie pierwszej lokacji (środowiska):
opracowanie gameplay sceny i scenariusza, przygotowanie postaci, przygotowanie asetów rzeczy,
zanimowanie ruchów postaci, udźwiękowienie...

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Etap 3
Początek realizacji

Koniec realizacji

2022-01-01

2022-04-29

Opis
Opracowanie aplikacji na gogle VR: etap 3-stworzenie 6 dodatkowych lokacji (scenariusz, gameplay,
scenograﬁa, asety rzeczy, animacja asetów, udźwiękowienie, integracja, testy i optymalizacja): np.
miasto, poligon, sale, korytarz, droga, kopalnia

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Etap 4
Początek realizacji

Koniec realizacji

2022-01-01

2022-03-30

Opis
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Przygotowanie platformy sprzedażowej oraz zabezpieczenie produktu: etap 1-przygotowanie
platformy sprzedażowej wraz z modułem obsługi klienta (należy też zaimplementować system
poleceń – kupujący wpisuje kod klienta, który mu polecił produkt i otrzymuje za to proﬁty - np. 10
dodatkowych wejść do symulacji) i wersji na Steam

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Etap 5
Początek realizacji

Koniec realizacji

2022-01-01

2022-03-30

Opis
Przygotowanie platformy sprzedażowej oraz zabezpieczenie produktu: etap 2-opracowanie i
wdrożenie modułu security

Czy występuje płatność częściowa
TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie wykonać zamówienie i
dysponują odpowiednimi zasobami ﬁnansowymi, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia i posiadać uprawnienia do wykonywania działalności opisanej
w zapytaniu ofertowym – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy legitymują się obrotem na poziomie:
520.325,20zł netto / 640.000,00zł brutto w ciągu ostatnich 3 lat łącznie przed złożeniem oferty,
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posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień oraz dysponują odpowiednim
zapleczem osobowym – za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w przeciągu 3 lat przed terminem
składania ofert, wykonali w sposób należyty co najmniej 3 aplikacje edukacyjne na gogle do wirtualnej
rzeczywistości oraz wdrożyli co najmniej jedno rozwiązanie sprzętowe przesyłania danych do gogli
VR o wartości łącznej co najmniej 520.000zł netto. Na potwierdzenie spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu wykonanych usług zawierającego co najmniej nazwę
lub przedmiot wykonanej usługi, termin wykonania usługi, liczbę opracowanych aplikacji na gogle VR
i nazwę podmiotu na rzecz którego wykonano usługę – za spełnienie tego warunku Zamawiający
uzna podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą prawidłowo wypełnioną ofertę
wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z wymaganiami w zapytaniu
ofertowym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania z powodu istnienia konﬂiktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub
osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego
postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Ponadto wykonawca lub członek jego organu zarządzającego lub nadzorującego nie może być karany
prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa gospodarcze – za spełnienie tego warunku
Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wniosą wadium o wartości 12.000zł.
a) Zamawiający gwarantuje niezwłoczny zwrot wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (termin „niezwłoczny” oznacza
nieprzekroczenie czynności administracyjnych związanych ze zwrotem wadium powyżej 2 dni
roboczych następujących po dniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania).
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zastrzega zwrot
wadium dopiero po zawarciu umowy.
c) Zamawiający gwarantuje również niezwłoczny zwrot wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
d) Jeżeli zwrócono wcześniej wadium oferentowi, a po odwołaniu jego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, jest on zobowiązany do niezwłocznego, ponownego wniesienia wadium do czasu
podpisania umowy.
e) Wadium zostanie zatrzymane przez Zamawiającego, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana, odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którym będzie
przedstawienie polisy ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej z klauzulą rzeczywistej
straty ﬁnansowej lub ubezpieczenia cyber od czynności w branży IT lub innego równoważnego, na
kwotę nie mniejszą niż 640.000zł.
f) Zamawiający oświadcza, iż na jego rachunku bankowym nie są dopisywane odsetki wynikające
z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane i zostanie ono zwrócone
dokładnie w takiej wysokości, w jakiej zostało wniesione.
g) Wadium może zostać wniesione w:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2014 r. poz. 1804 oraz z
2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o
numerze 65 2130 0004 2001 0994 2184 0001 prowadzony dla VISUS VR Sp. z o.o. przez Volkswagen

Wygenerowano: 2021-11-11 23:57

Strona 9 / 13

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Nauka pierwszej pomocy, ratownictwa i edukacji zdrowotnej - bez wychodzenia z domu lub w Twojej ﬁrmie. Immersyjne…

Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Wadium wnoszone w pieniądzu musi traﬁć na rachunek
Zamawiającego przed zakończeniem terminu składania ofert.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
1. Oferta przygotowana na załączniku nr 1 - formularzu ofertowym musi zawierać:
1.1. Pełną nazwę Wykonawcy,
1.2. Adres lub siedzibę wykonawcy, numer NIP,
1.3. Numer telefonu,
1.4. Adres e-mail,
1.5. Wynagrodzenie za realizację zamówienia przedstawione jako wynagrodzenie netto i brutto wynagrodzenie brutto zawiera podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Cena musi zawierać wszystkie wymagania określone w Zapytaniu oraz
obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. Cena musi być
podana w PLN.
1.6 Informację o czasie udzielonej gwarancji,
1.7 Informację o czasie reakcji serwisu,
1.8. Datę przygotowania i termin ważności oferty,
1.9. Podpis osoby reprezentującej podmiot składający ofertę.
2. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym.
3. Termin związania ofertą: minimum 30 dni od terminu składania ofert.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
5. W składanej ofercie wraz z załącznikami i dokumentami należy kolejno ponumerować wszystkie
strony i określić ich ilość na końcu formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1.
6. Składana oferta musi zawierać:
6.1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wzorem w Załączniku nr 1
6.2. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej – zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2
6.3 Oświadczenie o doświadczeniu – zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 3
6.4 Oświadczenie o obrocie – zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4
6.5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku powiązań
osobowych i kapitałowych oraz niekaralności - zgodnie ze wzorem w Załączniku 5
6.6. Potwierdzenie wniesienia wadium
6.7

Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli nie wynika to bezpośrednio ze

złożonych dokumentów (jeśli dotyczy),
6.8. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę lub osoby
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uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być
czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena – 55%
przyjmuje się następujący wzór do obliczenia punktowego:
C = (CN / COB x 60%) x 100, gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Cena ”
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Czas udzielonej gwarancji – 30%
W powyższym kryterium Zamawiający będzie punktował udzielony przez Wykonawcę okres udzielenia
gwarancji:
a) 12 miesięcy – 0 pkt.
b) 24 miesiące – 10 pkt.
c) 36 miesięcy – 20 pkt.
d) 48 miesięcy i więcej – 30 pkt.

Czy kryterium cenowe?
NIE
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Opis
Opieka serwisowa-15%
Zamawiający będzie punktował udzielony przez Wykonawcę serwis:
a) usuwanie usterek i problemów z funkcjonowaniem do 14 dni kalendarzowych-0pkt.
b) j.w. do 7 dni kalendarzowych-5pkt.
c) j.w. do 1 dnia roboczego-10pkt.
d) funkcjonowanie serwisu 24h na dobę, 7 dni w tygodniu-15pkt.

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-11-11 - data opublikowania
-> 2021-11-19 - termin składania ofert

-> 2021-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
-> 2021-12-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V...
2021-12-01 - Etap2 (początek): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V...

Wygenerowano: 2021-11-11 23:57

Strona 12 / 13

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Nauka pierwszej pomocy, ratownictwa i edukacji zdrowotnej - bez wychodzenia z domu lub w Twojej ﬁrmie. Immersyjne…

-> 2021-12-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V... / występuje płatność częściowa
2021-12-30 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V... / występuje płatność częściowa
-> 2022-01-01 - Etap3 (początek): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V...
2022-01-01 - Etap4 (początek): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V...
2022-01-01 - Etap5 (początek): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V...

-> 2022-03-30 - Etap4 (koniec): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V... / występuje płatność częściowa
2022-03-30 - Etap5 (koniec): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V... / występuje płatność częściowa
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-> 2022-04-29 - Etap3 (koniec): Usługa / Usługi IT / Przedmiotem zamówienia jest stworzenie
rozbudowanej, interaktywnej symulacji szkoleniowej na gogle V... / występuje płatność częściowa

