
Katowice, 02.03.2022 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NCBR/2022/1 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

INCUVO S.A. 

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice 

NIP: 6342805589 

REGON: 242811981 

KRS: 0000642202 

Tel.: 602 442 075 

e-mail: biuro@incuvo.com  

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do prowadzenia 

badań – zestawy gogli wraz z gwarancją, zapewnionym czasem naprawy oraz reakcji w ramach 

projektu „Człowiek w rzeczywistości wirtualnej – opracowanie technologii wspierającej 

przekształcenia o dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości”  

|w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Kod CPV: 38900000-4 Rożne przyrządy do badań i testowania  

 

 

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego przez Incuvo S.A. projektu  

„Człowiek w rzeczywistości wirtualnej – opracowanie technologii wspierającej przekształcenia  

o dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości”, prosimy o wycenę 

wykonania usługi: 

 

Zakup gogli do VR – 7 szt. wraz z gwarancją, zapewnionym czasem naprawy oraz reakcji. 

 

Wymagania Zamawiającego: 

Okres gwarancji - 24 miesiące 

Czas naprawy – do 4h (w przypadku niemożności wykonania naprawy w ciągu 4h, Wykonawca musi 

dostarczyć na czas naprawy sprzęt o takich samych parametrach) 

Czas reakcji – 1h (w przypadku przekroczenia czasu reakcji na Wykonawcę nałożona zostanie kara 

umowna w wysokości 1% wartości umowy)  

 

Specyfikacja: 

 

5 szt. o parametrach:  

rozdzielczość ekranu min. 3664 x 1920 (1832 x 1920 na każde oko), częstotliwość odświeżania 90 Hz, 
dźwięk, pole widzenia 360, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki, czujniki, akcelerometr, 
magnetometr, żyroskop, złącza, audio - 1 szt., USB-C 3.0 - 1 szt., pamięć wbudowana min. 128 GB, 
akcesoria: kabel, kontroler - 2 szt., zasilacz, wkładka dystansująca, baterie AA - 2 szt. 
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1 szt. o parametrach:  

rozdzielczość ekranu min. 3664 x 1920 (1832 x 1920 na każde oko), częstotliwość odświeżania 90 Hz, 
dźwięk, pole widzenia 360, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki, czujniki, akcelerometr, 
magnetometr, żyroskop, złącza, audio - 1 szt., USB-C 3.0 - 1 szt., pamięć wbudowana min. 256 GB, 
akcesoria: kabel, kontroler - 2 szt., zasilacz, wkładka dystansująca, baterie AA - 2 szt. 
 

 

1 szt. o parametrach  

 

rozdzielczość ekranu min. 2560 x 1440 (1280 x 1440 na każde oko), częstotliwość odświeżania  

min. 80 Hz, pole widzenia 115 stopni, wyświetlacz 5,5 cali,  wyświetlacz Fast -switch LCD, czujniki- 6 osiowy 

system wykrywania ruchu, 5 zewnętrznych kamer, dźwięk, akcesoria: kabel DisplayPort, kontroler - 2 szt. 

 

 

III. KRYTERIA OCENY OFERTY 

 

1. Oferty będą oceniane według kryterium: 

 

CENA waga 100% (100% = 100 PKT) 

 

2. Kryterium CENA zostanie obliczone według wzoru: 

 

(Cena netto najniższej oferty / Cena netto badanej oferty) x 100 

= 

liczba punktów za kryterium CENA 

 
 

Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium CENA to 100. 

 

 

IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  

i podpisana przez osobę upoważnioną.  

2. Oferta powinna być dostarczona na jeden z poniższych sposobów: 

- osobiście do siedziby firmy 

- za pośrednictwem poczty/kuriera 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej 

w terminie nie późniejszym niż 11.03.2022 r. do godz. 12:00. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Na kompletną ofertę składa się: 

a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1  

b) Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 

5. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 31.06.2022 roku. 

6. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego: 

www.incuvo.com 

 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Sprzęt powinien zostać dostarczony do 25.03.2022 roku. 

 

 



VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, 

- zapewnią 24 miesięczną gwarancję, czas naprawy w ciągu 4h oraz czas reakcji w ciągu 1h.  

 

 

VII. WYKLUCZENIA 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci, którzy na dzień 

złożenia oferty są powiązani z Zamawiającymi kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającymi a Oferentem polegające  

w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- 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. 

 

 

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy zawartej z Wykonawcą w wyniku niniejszego 

postępowania. 


