OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„Prace Badawczo Rozwojowe w zakresie opracowania platformy jezdnej, interfejsu komunikacyjnego oraz koncepcji
wizualnej robota humanoidalnego (Humanoida)”
(Uwaga: procedura wyboru ma charakter warunkowy. Zamówienie nastąpi w przypadku rekomendowania przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspomnianego poniżej projektu do dofinansowania w ramach poddziałania
1.1.1)
Warszawa, dnia 06.12.2017 r.
1. Zamawiający:
2. Tytuł Projektu:

Nexio Management Sp. z o.o.
ROBOT HUMANOIDALNY
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych
dotyczących opracowania platformy jezdnej, interfejsu komunikacyjnego oraz
koncepcji wizualnej robota humanoidalnego (Humanoida) wraz z wykonaniem
prototypu (kod CPV: 73300000-5)
Platforma jezdna będzie przeznaczona do przemieszczania Humanoida i realizacji
wybranych funkcji komunikacyjnych:


autonomiczne przemieszczanie po powierzchni podłogi wybranego
pomieszczenia po prostej lub krzywoliniowej trasie ruchu, wykonywanie
zwrotów,



orientacja w układzie współrzędnych parametryzujących pomieszczenie,
przyjmowanie zadanego położenia zdefiniowanego w układzie
współrzędnych,
omijanie przeszkód stałych znajdujących się w pomieszczeniu,



3. Przedmiot
zamówienia

inteligentna reakcja na przeszkody ruchome (osoby) - unikanie kolizji,
zbliżanie się w celu nawiązania kontaktu,



zdolność do autonomicznej pracy z własnym zasilaniem i uzupełniania
zapasu energii ze źródła zewnętrznego.
Zamówienie obejmuje zbudowanie platformy dwukołowej samopoziomującej,
zasilanej z zabudowanych na jej pokładzie akumulatorów zasilających inteligentnie
sterowany mechanizm jezdny napędzany silnikami elektrycznymi. Akumulatory
powinny również stanowić źródło zasilania układów identyfikacji pozycji, obserwacji
optycznej i sensorycznej otoczenia oraz pozostałych modułów Humanoida
zainstalowanych na platformie. Za inteligentną reakcję na przeszkody stałe i ruchome
znajdujące się w pomieszczeniu powinien odpowiadać system sterowania jazdą
sprzężony z układem obserwacji otoczenia wyposażonym w kamery i czujniki
odległości.
Rozwiązanie platformy jezdnej powinno łączyć w sobie możliwość sprawnego
przemieszczania się i wykonywania określonych ruchów (zwrotów) Humanoida,
realizacji zadań wymagających przemieszczania oraz inteligentnego reagowania na
stan otoczenia (przeszkody stałe, ruchome).
Przedmiotem zamówienia jest także zbudowanie interaktywnego Interfejsu
Komunikacyjnego, wyposażonego w urządzenia pozwalające na wykorzystanie
możliwie wszystkich metod komunikacji z otoczeniem i człowiekiem (interesantem).
Humanoid powinien orientować się w przestrzeni, rejestrować głos i obrazy,
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przyjmować dane z klawiatury, Wi-Fi oraz innych nośników. Człowiek komunikujący
się z Humanoidem powinien otrzymywać komunikaty głosowe, informacje tekstowe
i graficzne emitowane na monitorze, gesty w formie określonych ruchów
realizowanych za pomocą platformy jezdnej oraz opcjonalnie wymianę danych przez
np. Wi-Fi lub port USB.
Przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie i wykonanie sylwetki
Humanoida oraz zainstalowane w niej modułów pozwalających na wykorzystanie
wymienionych form komunikacji. W ramach zamówienia należy zbudować układy
zasilania modułów oraz zespoły wspomagające ich wykorzystanie (np. udostępnienie
klawiatury).
Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia:
1. Opracowanie części mechanicznej platformy jezdnej:
 opracowanie wirtualnego modelu CAD 3D platformy.

2.


3.



4.


opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modelu fizycznego i
prototypu platformy.
Opracowanie układów zasilania, sterowania układem jezdnym i układów
sensorycznych platformy jezdnej:
opracowanie projektu koncepcyjnego i dobór sensorów, sterowników i
akumulatorów do budowy układów.
Projekt integracji układów sterujących z częścią mechaniczną platformy.
Opracowanie
konfiguracji
i
układu
przestrzennego
Interfejsu
Komunikacyjnego:
opracowanie konfiguracji funkcjonalnej interfejsu.
dobór zestawu modułów niezbędnych do realizacji funkcji komunikacyjnych.
opracowanie wirtualnego modelu CAD 3D Interfejsu.
Opracowanie układów zasilania i sterowania interfejsu komunikacyjnego:

5.

opracowanie układów zasilania i sterowania elementami wykonawczymi
interfejsu.
opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modelu fizycznego
interfejsu.
Opracowanie koncepcji wizualnej Humanoida



Stworzenie projektu graficznego uwzględniającego wymagania funkcjonalne



Dobór materiałów



Wykonanie sylwetki Humanoida i instalacja opracowanych modułów wraz z
układami zasilania oraz zespołami wspomagającymi



a) Cena netto
4. Kryteria oceny
b) Termin realizacji

5. Wymogi dotyczące
treści oferty

Waga: 80%
Sposób oceny:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) * 80 = liczba
punktów
Waga: 20%
Sposób oceny:
(czas realizacji oferty o najkrótszym czasie realizacji/ czas
realizacji oferty badanej) * 20 = liczba punktów

Oferta musi zawierać co najmniej:
- dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, numer Krajowego Rejestru
Sądowego lub numer innego właściwego rejestru, adres e-mail oraz numer
telefonu osoby kontaktowej)
- datę sporządzenia oraz termin ważności oferty
- cenę całkowitą netto i brutto
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6. Forma i miejsce
składania ofert:

- szczegółowy opis zakresu planowanych prac badawczo – rozwojowych
- opis kompetencji oferenta i jego doświadczeń w podobnych projektach
- przykłady zrealizowanych prac
- warunki płatności
- termin realizacji (czas dostawy).
Oferta może być złożona:
- w formie elektronicznej na adres: biuro@nexio.pl lub
- w formie tradycyjnej w biurze Nexio Management Sp. z o.o., 02-695 Warszawa
ul.Orzycka 27

7. Termin składania
ofert:

Oferty można składać do 27.12.2017

8. Termin realizacji
umowy

Do 30.06.2018

9. Osoba upoważniona
do kontaktu z
oferentami

Kamil.kuklinski@nexio.pl, tel 22 2441350

10. Wykluczenie z
udziału w
postępowaniu

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się
podmioty powiązane 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
przygotowaniem i 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, 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.

11. Określenie
warunków zmian
umowy zawartej w
wyniku
przeprowadzonego
postępowania (o ile
przewiduje się
możliwość zmian)

Nie przewiduje się możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku
przedmiotowego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru.

12. Dodatkowe uwagi i
zastrzeżenia

W przypadku realizacji podobnych prac, prosimy o podanie doświadczenia Oferenta
w zakresie prowadzenia prac badawczo rozwojowych, w szczególności w zakresie
zbliżonym do niniejszego zapytania ofertowego.

( podpis Zamawiającego)
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