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WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/BON/2020

na realizację usługi B+R mającej na celu opracowanie prototypu nowego produktu w ramach planowanej

realizacji projektu pn.: Realizacja proinnowacyjnej usługi dla przedsiębiorstwa Essus Sp. z o.o. polegającej na

opracowaniu, zaprojektowaniu i stworzeniu prototypu nowego produktu Menify wraz z oprogramowaniem.,

współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP –

etap I usługowy.

PYTANIA:

1: Czy wspomnianych 30 użytkowników systemu działa będzie na jednym prototypie, czy każdy

użytkownik posiadać będzie oddzielny moduł. Kto ponosi koszty za wykonaniem/produkcji urządzeń?

2: Jakie podstawowe funkcjonalności ma posiadać moduł? żadna z nich nie została określona. Ma to

zostać ustalone na odpowiednim etapie prac, natomiast ciężko bez tego wycenić zakres prac

potrzebnych do wykonania funkcjonalności.

3: Jaka jest docelowa rola BT oraz WiFi?

4: Została zdefiniowana platforma sprzętowa, wytyczne odnośnie architektury, zastosowanych

uPc/SoC?

5: GUI ma być stworzone w jednym ze znanych modeli - np MVP(Model View Presenter)?

6: Są jakieś wymagania odnośnie OS?

7: Zdefiniowane zostały wymagania odnośnie języka/języków oprogramowania?

WYJAŚNIENIA:

1. Zgodnie z informacją zawartą w Zapytaniu Ofertowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W tym przypadku liczba przygotowanych prototypów

modułów zależeć będzie od Wykonawcy.

2. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonalności urządzenia zostały zawarte w Zapytaniu

Ofertowym.

3. Niezbędne informacje dla wykonania prototypu urządzenia zostały zawarty w Zapytaniu

Ofertowym. Ujawnienie szczegółów zastosowania protokołów Bluetooth oraz WiFi ujawniłoby

możliwości zastosowania oraz samo przeznaczenie produktu, co mogłoby zostać wykorzystane przez

osoby trzecie. Podanie tak szczegółowej informacji nie jest dla Wykonawcy niezbędne na tym etapie,



zgodnie z Zapytaniem Ofertowym wdrożenie obsługi przez urządzenie przynajmniej jednego z tych

protokołów (a prawdopodobnie dwóch) będzie wymagane.

4. Punkty od 4-7 powinny zostać określone na etapie projektowania prototypu urządzenia oraz

określone na podstawie wszystkich przesłanek odkrytych podczas prototypowania. Określenie części

wymogów na tak wczesnym etapie jest niemożliwe, ze względu na brak możliwości przewidzenia, czy

kryteria będą mogły zostać spełnione w danym środowisku np. niektóre OS mogą nie obsługiwać

pewnych wymaganych funkcjonalności urządzenia, dlatego wybranie jednego nie jest możliwe na tym

etapie. Zgłoszony projekt w Bazie Konkurencyjności dotyczy przeprowadzenia kompleksowych

badań, a następnie zaprojektowania i stworzenia prototypu urządzenia, co wiąże się z koniecznością

poszukiwania różnych rozwiązań i wyborze tych najlepiej odpowiadających charakterystyce projektu.


