Rzeszów, 28.08.2018 r.
Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia nr: RFI/01/08/2018
I. ZAMAWIAJĄCY:
Prime Bit Games S.A.
Ul. Juliusza Słowackiego 24/1101
35-060 Rzeszów
Oddział w Krakowie
ul. Andrzeja Sokołowskiego 3
31-436 Kraków
NIP: 8133733409
II. INFORMACJE OGÓLNE:
W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia projektu unijnego pt.:
„Algorytm do analizy zachowań użytkowników aplikacji/gier pod kątem efektywniejszej
personalizacji – studium wykonalności”, firma PrimeBit Games S.A. zwraca się z uprzejmą
prośbą o przedstawienie informacji dotyczących możliwości realizacji oraz szacunkowych
kosztów projektu polegającego na wykonaniu studium wykonalności przy badaniach nad
algorytmem.
Wyżej wymienione szacowanie jest związane z planowaną realizacją przez PrimeBit Games
S.A. projektu, w ramach Działania 1.2 “Badania i innowacje w przedsiębiorstwach,
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.” w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Algorytm do analizy zachowań
użytkowników aplikacji/gier pod kątem efektywniejszej personalizacji – studium
wykonalności.
Określenia przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie oparte na module sztucznej
inteligencji służące do zwiększenia zainteresowania użytkowników aplikacji i gier mobilnych
poprzez automatyzację mikrotargetowania.
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): 72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i
doradztwo techniczne
Terminy:
Termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
z Wykonawcą.
Lokalizacja projektu:
Miejsce realizacji projektu zlokalizowane będzie w:
• kraj: Polska
• województwo: Małopolskie
• miejscowość: Kraków

IV. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia należy sporządzić na wzorze stanowiącym
załącznik 2 do niniejszego dokumentu.
2. Oferent powinien do szacowania dołączyć informacje dodatkowe w tym: termin
realizacji.
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: PrimeBit Games S.A.
ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów lub,
b. mailowo na adres office@primebitgames.com
2. Szacowanie należy złożyć do końca dnia 05.09.2018 r.
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZACOWANIA:
1. Szacowanie powinno zawierać:
a. Nazwę i adres wykonawcy (pełna nazwa instytucji, dane teleadresowe wraz
z danymi osoby kontaktowej w sprawie szacowania).
b. Wartość oferty wraz z proponowanym terminem realizacji.
c. Datę sporządzenia szacowania.
2. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane
z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
VII. DANE KONTAKTOWE DO OFERTY:
PRIME BIT GAMES S.A.
ul. Juliusza Słowackiego 24/1107, 35-060 Rzeszów
Oddział w Krakowie:
ul. Andrzeja Sokołowskiego 3, 31-436 Kraków
e-mail: office@primebitgames.com
www.primebitgames.com
Osoba ze strony Zamawiającego do kontaktu: Marek Brusik, tel. +48 17 283 18 70
e-mail: mbrusik@primebitstudio.com
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 realizacji projektu
polegającego na stworzeniu studium wykonalności dotyczącego algorytmu do analizy
zachowań użytkowników aplikacji/gier pod kątem efektywniejszej personalizacji.
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę
całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania
wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. W każdym momencie Zamawiający ma prawo anulować postępowanie bez podania
przyczyny.
3.

