Warszawa, dnia 10.07.2017 r.

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Designers Sp. z o.o. przy ul. Szuberta 27, 02-408 Warszawa zamierza udzielić zamówienia publicznego
na wykonanie usługi badawczej w ramach projektu nr RPMA.01.02.00-14-7578/17 pt. „Opracowanie i
skonstruowanie dookólnego laserowego urządzenia skanującego” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego
zwracamy się z prośba o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji w zakresie wykonania
usługi badawczej polegającej na wykonaniu modułu laserowego:
1. Moduł o zasięgu 300m przy 90% odbicia, rozbieżność wiązki 1,2 m rad, szybkość skanowania
min. 50.000 pomiarów na sekundę, maksymalny rozmiar modułu 3x5x3 cm wraz z elektroniką
sterującą ilość sztuk min 6
2. Moduł synchronizacji i jednoczesnego wyzwalania kilku laserów i kompletowanie danych
w ustandaryzowane pakiety z danego czasu.
3. Moduł przesyłu pakietów po złączu obrotowym światłowodowym
4. Prace rozwojowe - integracja z firmware i aplikacjami Designers
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania
własnej technologii laserowych urządzeń skanujących, które poprzez swoje nowe cechy i
funkcjonalności będą stanowiły o wdrożeniu innowacyjnego w skali świata rozwiązania pomiarowego.
Kod CPV: 73000000-2
Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat
kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.
W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji
zamówienia w zakresie wykonania powyższej usługi.
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi oferty w myśl art. 66
Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu zasady konkurencyjności.
Prosimy o przesłanie szacunkowego kosztu wykonania usługi na załączonym formularzu do dnia
25.07.2017 r. na adres: ja@designers.pl lub osobiście, za pośrednictwem kuriera albo poczty w
siedzibie Designers Sp. z o.o. adres ul. Szuberta 27, 02-408 Warszawa.

