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Warszawa, 07.02.2021 r. 

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia 

 nr: RFI/01/02/2021 

I. Zamawiający: 

TeamSoft Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 47/10 

02-672 Warszawa 

NIP: 521-32-79-750 

 

II. Informacje ogólne 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia projektu Unijnego pt.: 

„Zastosowanie technologii informatycznych w zakresie budowy silnika wiedzy w oparciu dane Eye 

Tracking”, TeamSoft Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących 

możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów projektu polegającego na wyborze wykonawcy, który 

opracuje demonstrator silnika wiedzy z zakresu analizy Eye Trackingu z wykorzystaniem sztucznych 

sieci neuronowych. Wyżej wymienione szacowanie jest związane z realizacją przez TeamSoft Sp. z o.o. 

projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wybór wykonawcy, który opracuje demonstrator silnika wiedzy z zakresu analizy eye trackingu  

z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych w ramach projektu: „Zastosowanie technologii 

informatycznych w zakresie budowy silnika wiedzy w oparciu dane eye tracking”. 

Szczegółowy zakres projektu został opisany w załączniku nr 1.  
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Czy przewidywane jest udzielenie zamówień uzupełniających: NIE 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

Wspólny słownik zamówień (CPV) 

73100000-3: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 

Terminy 

Termin wykonania zamówienia: 

Lp. Etapy Realizacja 

1. Badania przemysłowe - obligatoryjnie 31.03.2022 r. 

2. Prace rozwojowe (wsparcie) - opcjonalnie 30.09.2022 r. 

 

Przewidywany termin ogłoszenia zapytania ofertowego luty 2021 roku. 

Lokalizacja projektu 

Miejsce realizacji projektu zlokalizowane będzie w:  

 kraj: Polska 

 woj: mazowieckie 

 miejscowość. 02-672 Warszawa 

 ul. Domaniewska 47/10 

IV. Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawcy 

1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik 2 

do niniejszego dokumentu. 

V. Termin, sposób i miejsce składania oferty: 

1. Szacowanie należy składać w formie: 

a. pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane, osobiście w siedzibie firmy, kurierem 

lub listem poleconym na adres siedziby: TeamSoft sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10, 02-

672 Warszawa.  

b. mailowo na adres marek.maciaszek@teamsoft.pl. 

2. Szacowanie należy złożyć do końca dnia 12.02.2021 r. 

VI. Wymagania dotyczące szacowania 

Szacowanie powinna zawierać: 
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 nazwę i adres wykonawcy (pełna nazwa instytucji, dane teleadresowe wraz z danymi osoby 

kontaktowej w sprawie szacowania). 

 datę sporządzenia szacowania. 

Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo.  

VII. Dane kontaktowe do oferty 

 

TeamSoft Sp. z o.o. 

ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa 

NIP: 5213279750 

 

Osoba kontaktowa:  

Marek Maciaszek 

nr tel. +48 606 747 697 

mail: marek.maciaszek@teamsoft.pl 

 

VIII. Informacje dodatkowe 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku  

i uzyskanie wiedzy nt. szacunkowych kosztów przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

………………………………………… 

(Podpis osoby upoważnionej) 
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