SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 1/06/18
z dnia 22.06.2018 r.
dotyczące wyboru dostawcy usługi wypracowania ścieżek analitycznych dla algorytmu
zaimplementowanego w system, stanowiącego realne wsparcie dla działów HR klientów
w ramach projektu
„Innowacyjny system wspomagający ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwach”
RPMA.01.02.00-14-5620/16
Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2
Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
HRtec Sp. z o.o.
ul. Dzieci Warszawy 11c/4
02-495 Warszawa
NIP: 586-225-83-77
REGON: 221075107
Tytuł projektu:
„Innowacyjny system wspomagający ocenę i ewaluację działań HR w przedsiębiorstwach”
Nr projektu:
RPMA.01.02.00-14-5620/16
II. TRYB WYBORU OFERTY:
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności,
opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu
potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Celem zadania jest dokonanie, na bazie raportu z wcześniejszych prac badawczych, rzeczywistego
zweryfikowania korelacji pomiędzy miernikami i procesami oraz wypracowania ścieżek analitycznych dla
algorytmów do zaimplementowania w system informatyczny, który stanowić będzie realne wsparcie dla
działów ZZL i zarządzających przedsiębiorstwami.
Zakłada się, że w oparciu o zdefiniowane katalogi kryteriów efektywności dla poszczególnych procesów,
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system będzie analizował ich efektywność podając odchylenia od przyjętych norm. Normy będą
wprowadzone do systemu na bazie wcześniej przeprowadzonych badań, a potem będą się aktualizowały na
podstawie realizowanych działań w systemie. W zależności od odchyleń system będzie sygnalizował
problem w danym procesie wskazując jednocześnie potencjalne rozwiązania. Użytkownik wybierając dane
rozwiązanie jednocześnie będzie informował o tym system, który dzięki temu będzie uczył się jakie
działania są najlepszym rozwiązaniem danego problemu. Dzięki temu, że z systemu korzysta wielu klientów
z różnych branż, system będzie mógł uczyć się na wielu użytkownikach.
Dane będą poddawane analizie podstawowej i pogłębionej (np. poszukiwanie istotnych ale ukrytych
korelacji między różnego rodzaju działaniami i wskaźnikami).System będzie generował wnioski w postaci:
- sugerowanych rozwiązań
- prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu
- wskazanie innych (niewprowadzonych wcześniej) uwarunkowań. Będą one określane poprzez
wykorzystanie pogłębionych analiz
Wyszukiwanie związków między podejmowanymi działaniami a uzyskiwanymi efektami pozwoli na
modyfikowanie i rozbudowywanie zakresu sugerowanych sugestii, a uwzględnianie danych
społecznościowych pozwoli wzbogacić zakres wniosków.
Efektem końcowym przedmiotowego zadania dla Oferenta będzie:
- opisanie ścieżki analitycznej dla algorytmów do zaimplementowania w system informatyczny
Całość przeprowadzonych prac badawczych zostanie opisana w raporcie końcowym uwzględniającym:
a) metodologię prowadzonych prac,
b) algorytmy (sekwencja operacji wykonywanych przez system analityczny podczas przetwarzania
zestawu danych),
c) sposób przeprowadzenia analizy i wnioskowania będących rezultatem badania.
V. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin realizacji zadania – 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

VI. PRZYGOTOWANIE WYCENY
Wycenę należy złożyć (pocztą elektroniczną na adres: anna.krol@hrtec.pl, kurierem lub osobiście na adres:
ul. Śląska 21, p.209, 81-319 Gdynia; decyduje data wpływu) do dnia 02.07.2018 r. do godziny 15:00:00 w
formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) lub papierowej.
Wycena musi zawierać następujące elementy:
Wycena musi zawierać następujące elementy:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
Wycena powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji (wraz z upoważnieniem).
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Anna Król tel. 500 025 374
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VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. W ramach rozeznania nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie w
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, której twórca nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Każdy Oferent w ofercie podaje cenę netto i brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez
Zamawiającego.
4. Niniejsze rozeznanie cenowe ma charakter informacyjny, nie jest zamówieniem i otrzymane od
Państwa oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
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