ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/2017
dotyczące wyboru Wykonawcy na stanowisko Asystent Kierownika B+R
Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z projektem, o którego dofinansowanie
Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez
przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” konkurs Gameinn, w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa i adres Zamawiającego: CHERRYPICK GAMES Sp. z o.o.
ul. Orzechowskiego 21 A
04-824 Warszawa
Data ogłoszenia
ofertowego:

zapytania 5.06.2017 r.

Termin składania ofert:

12.06.2017 r.

Miejsce i sposób składania Oferta może być złożona:
oferty:
1. Elektronicznie na adres: rafal@cherrypickgames.com.
2. W wersji papierowej do siedziby firmy ul. Orzechowskiego
21A 04-824 Warszawa.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data wpłynięcia do firmy.
Osoba
wyznaczona
do Rafał Łabędzki
kontaktu w sprawie zapytania rafal@cherrypickgames.com
Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie
Powiat: m. St. Warszawa
Miejscowość: Warszawa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia

Zamówienie planowane jest do realizacji w ramach projektu, który
ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej
„Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach Programu
Operacyjnego
Inteligentny
Rozwój
2014-2020

współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań programistycznych
związanych
z
opracowaniem
platformy
analitycznej
wykorzystującej dedykowane algorytmy sztucznej inteligencji,
umożliwiającej
prognozowanie,
rekomendowanie
oraz
wprowadzanie zmian w środowisku gry typu free-to-play, w celu
optymalizacji zdefiniowanych przez użytkownika KPI.
Projekt polega na opracowaniu kompleksowego narzędzia
pozwalającego na analizę danych pochodzących z systemu
ekonomicznego gier wideo oraz zachowania graczy biorących
udział w grze umożliwiające pozyskiwanie relewantnych danych
oraz sugestii dotyczących zmian wprowadzanych do środowiska
gry w celu zwiększenia zysków deweloperów. Narzędzie za
pomocą algorytmów sztucznej inteligencji będzie analizowało
dane generowane przez system ekonomiczny gier oraz
zachowanie użytkowników w celu wytwarzania sugestii działań
nakierowanych na zdefiniowane przez deweloperów cele (np.
zwiększanie współczynnika LTV). Weryfikacja rezultatu projektu
odbędzie się z wykorzystaniem stworzonej na potrzeby projektu
prototypowej gry.
Do zadań Asystenta Kierownika B+R będzie na należało m.in.:
-

wspomaganie pracy Kierownika B+R
praca nad budową algorytmu sztucznej inteligencji,
opracowanie zestawu zmiennych i parametrów
optymalizowanych,
opracowanie kategorii zmiennych i parametrów
optymalizowanych,
opracowanie szablonu modelu analitycznego,
opracowanie warstwy logicznej platformy analitycznej,
opracowanie elementów uzupełniających platformę,
opracowanie API oraz SDK platformy, interfejsu
administratora systemu,
wykonanie prac symulacyjnych oraz eksperymentalnych,
testy funkcjonalne.

Miesięczne zaangażowanie godzinowe jest nie mniejsze niż 40

godzin.
Szczegółowy zakres zadań zostanie przydzielony pomiędzy
członków zespołu projektowego na etapie realizacji projektu.
Przedmiot
zamówienia
obejmuje
przeniesienie
całości
majątkowych praw autorskich do wszystkich utworów
stworzonych w związku z wykonywaniem zamówienia na
wszystkich polach eksploatacji wymienionych w przepisach ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kod CPV

73000000-2
73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne
usługi doradcze.
Usługi badawcze.

Termin realizacji umowy

do 31.12.2020.

Załączniki

−
−

Wzór formularza oferty
Wzór „Oświadczenia o braku powiązań osobowych i
kapitałowych”

Warunki udziału w postępowaniu
Wiedza i doświadczenie

Wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie Informatyka,
Matematyka lub kierunki pokrewne.
Umiejętności:
− tworzenie kodu informatycznego,
− opracowywania algorytmów sztucznej inteligencji,
− pracy w silnikach tworzenia gier wideo,
− znajomość Unity Mobile, Unreal Development Kit, Corona
SDK albo Marmalade,
− znajomość systemów operacyjnych Android, iOS,
Windows.
Weryfikacja spełnienia warunków na podstawie opisu
doświadczenia (lub znajomości zagadnień) przedłożonego przez
Oferenta. Na prośbę Zamawiającego Oferent przedstawi
dokumenty potwierdzające opisane doświadczenie (lub znajomość
zagadnień).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy
zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
1.1 Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec
zmianie w następujących sytuacjach:
a)
W przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony
wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z
okoliczności, których Wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest
przez niego zawiniona;
b)
W przypadku zawinionego przez Zamawiającego
nieprzekazania
Wykonawcy
dokumentów
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o
ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania
takich dokumentów Wykonawcy;
c) Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
1.2 Inne zmiany:
d)
W przypadku zmiany regulacji prawnych
obowiązujących w dniu podpisania umowy
z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe
wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek
tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod
warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą
zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
e)
W przypadku otrzymania decyzji Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju zawierającej zmiany
zakresu zadań, terminów realizacji czy też
ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany.
2. Warunki zmian:
a)
Inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego;
b)
Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja
przedmiotu umowy, obniżenie kosztów;
c)
Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ocena Oferty
Kryteria
oceny
ofert Metodologia oceny kryteriów:
wraz
z
wagami
CENA (Wynagrodzenie brutto za roboczogodzinę) 100% oceny
punktowymi/procentowymi
oraz punktacją
* Do porównania ofert brana będzie cena brutto. Podana w
ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

1. Zamawiający po dokonaniu oceny otrzymanych ofert
zaproponuje Oferentowi, który uzyskał największą liczbę
punktów, zawarcie umowy warunkowej na realizację
przedmiotu zamówienia. Warunkiem wejścia w życie
umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą będzie
podpisanie
przez
Zamawiającego
Umowy
o
dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe
programy B+R”, w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze
środków
z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.
2. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności,
obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za
najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę
zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska
największą liczbę punktów.

Opis sposobu
punktacji

przyznania Ocena ofert w ramach kryterium oceny zostanie dokonana
poprzez obliczenie wartości dla każdej z ofert, która spełniła
wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Z pośród otrzymanych
ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu punktów
przyznanych w ramach wszystkich ocienianych kryteriów, uzyska
najwyższą wartość punktów.
Punktacja przyznawana będzie poprzez dokonanie następującego
obliczenia:
Cena najtańszej oferty / Cena ocenianej oferty = Y
Y x 100% = Z pkt (liczba przyznanych punktów)

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
osobowo i kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzone musi
zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego.
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 związane z
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 drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego powyżej warunku
oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego
wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

−

Oferta
musi
zawierać
następujące elementy

Pełne dane identyfikujące:
o imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail –
osoby, która miałaby objąć stanowisko
„ASYSTENT KIEROWNIKA B+R”,
o imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail –
osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie oferty
(jeżeli dane są inne niż podane powyżej),
− Datę przygotowania i termin ważności oferty.
− Odniesienie się do zamieszczonych w zapytaniu
ofertowym warunków udziału w postępowaniu.
(Określenie czy warunek jest spełniony oraz wskazanie na
podstawie jakich dokumentów spełnienie warunku
zostanie udowodnione.)
− Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu
ofertowym kryteriów wyboru oferty.
− CENA (Wynagrodzenie brutto za roboczogodzinę).
− Datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
− Oświadczenia:
o „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z
Zapytaniem Ofertowym oraz treścią ogłoszenia a
oferta zawiera wszystkie elementy określone w
Zapytaniu.”
o „Oświadczam, że zgadzam się z warunkami
przedstawionymi w zapytaniu ofertowym a oferta
odpowiada i jest zgodna z ww. warunkami, w
szczególności zawartymi w punkcie „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia.”
Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest wypełnione
„Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może
skutkować odrzuceniem oferty.

Termin oceny ofert:

16.06.2017 r.

Postanowienia ogólne:
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie
bez podawania przyczyn, jak również negocjowania stawki wynagrodzenia z Oferentami.
Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę
punktów.
5. Warunkiem wejścia w życie umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą będzie
podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.2
„Sektorowe programy B+R”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
6. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
7. Zamawiający może poprawić omyłki w ofercie oraz wezwać Wykonawcę do uzupełnienia
lub wyjaśnienia treści oferty (chyba, że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub
uzupełnień oferta nie byłaby ofertą najkorzystniejszą).
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o
wyborze na stronie internetowej Spółki.
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
12. Oferta powinna być ważna co najmniej do 02.01.2018 r.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.cherrypickgames.com

.....................................................
(podpis i pieczęć firmowa Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Wykonawca/pieczątka:

……………, dn. ……………………
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 05/2017 na stanowisko ASYSTEN KIEROWNIKA B+R
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………………
Data, czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2. Wzór oferty
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 05/2017 dotyczące wyłonienia wykonawcy na stanowisko
„ASYSTENT KIEROWNIKA B+R” składam poniższą ofertę

Dane osoby, która objąć ma stanowisko „ASYSTENT KIEROWNIKA B+R”

Imię i Nazwisko

Adres

Adres e-mail

Nr telefonu

Parametry Oferty

Data przygotowania oferty

Data ważności oferty (co najmniej do 02.01.2018 r.)

Realizacja warunków udziału w postępowaniu

Opis (Proszę o określenie czy warunek jest spełniony oraz wskazanie na
podstawie jakich dokumentów spełnienie warunku zostanie
udowodnione):

Warunek: Wykształcenie wyższe

Warunek: Wiedza
programowania

i

doświadczenie

w

zakresie

Warunek: Wiedza i doświadczenie w zakresie algorytmów
sztucznej inteligencji
Warunek: znajomość Unity Mobile, Unreal Development
Kit, Corona SDK albo Marmalade
Warunek: znajomość systemów operacyjnych Android, iOS,
Windows
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia
zamówień podmiotom powiązanym

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty:
Kryterium – CENA (Wynagrodzenie brutto za roboczogodzinę)

CENA
(Wynagrodzenie
roboczogodzinę)

brutto

za

Oświadczenia Oferenta:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zapytaniem Ofertowym oraz treścią ogłoszenia a oferta zawiera wszystkie elementy określone w
Zapytaniu.
Oświadczam, że zgadzam się z warunkami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym a oferta odpowiada i jest zgodna z ww. warunkami, w
szczególności zawartymi w punkcie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia
oferty
Data
Czytelny podpis
Wykaz załączników do oferty:
1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

