
 
 

  

Projekt dofinansowany w ramach Schematu: 1.2.C.b „Usługi dla przedsiębiorstw – Bon na innowację””  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 

Jelenia Góra, dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 
dotyczące projektu realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 

Hotel Caspar Grażyna Futerhendler 

Plac Piastowski 28, 58-560 Jelenia Góra 

tel.: 605-081-437 

e-mail:  grazyna@caspar.pl 

strona internetowa: www.caspar.pl 

NIP: 6112184066 REGON: 231151540 

 
w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu 

wykorzystującego mapping 3d oraz pokazy laserowe” dofinansowanego w ramach Osi 

Priorytetowej: 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”; Działanie: 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, 

Podziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat: 1.2.C.b 

„Usługi dla przedsiębiorstw – Bon na innowację” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Firma zaprasza do składania ofert na 

realizację usług badawczo-rozwojowych. 

KODY 

CPV 

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi 

doradcze 

73000000-2 

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-8 

mailto:grazyna@caspar.pl
http://www.caspar.pl/
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I. OPIS PRAC: 

Tytuł prac: Opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu wykorzystującego mapping 

3d oraz pokazy laserowe 

 

Orientacyjny opis zakresu badań jakie mają zostać przeprowadzone: 

1.1 Opracowanie modelu prezentacji graficznej (wizualizacji komputerowej) w formie: 

- Prezentacji multimedialnej opartej na projekcji video, dopasowanej do układu 

przestrzennego (formy) obiektu będącego  płaszczyzną prezentacji zwanej dalej mappingiem 

architektonicznym 3D. 

- Instalacji przestrzennych opartych na modułowych wyświetlaczach LED 

- Prezentacji graficznej opartej na projekcji laserowej wykorzystującej zróżnicowane 

materiałowo nośniki (ekrany) prezentacyjne pozwalającej na rozwinięcie zakresu oferty 

marketingowo – reklamowej hotelu 

 

1.2 Opracowanie systemów sterowania łączących różne nośniki wizualizacji komputerowej 

(monitor, projektor, laser, tablice świetlne, instalacja przestrzenna o charakterze artystycznym) 

pozwalających na realizacje jednolitego programu promującego obiekt (Hotel Caspar) w 

powiązaniu z cechami historycznymi i socjologicznymi jego lokalizacji. 

 

1.3 Opracowanie rozwiązań dla prezentacji mappingu architektonicznego 3D pozwalających 

na realizację projektu (zgodnie z zakresem  wymienionym w pkt.  1.1) poprzez prezentacje na 

modelu w skali (pomniejszony obiekt będący odwzorowaniem istniejącego obiektu 

historycznego lub jego fragmentu) 

 

1.4 Wykonanie inwentaryzacji  istniejących obiektów o charakterze historycznym, zabytkowym 

lub ich fragmentów na potrzeby realizacji prezentacji graficznych o charakterze promocyjnym, 

reklamowym lub marketingowym. 

 

1.5 Realizacja zadań wymienionych w pkt. 1.1 w skali rzeczywistej na wybranych obiektach z 

uwzględnieniem zróżnicowanych warunków prezentacji pozwalających na określenie 

optymalnych warunków odbioru. 

 

1.6 Opracowanie spójnego, harmonijnego programu, uwzględniającego przeprowadzone 

analizy i badania, jako nowoczesnej formy promocji i marketingu dla Hotelu Caspar przy 

jednoczesnym pełnym wykorzystaniu walorów historycznych lokalizacji jednoczenie wraz z ich 
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poszanowaniem w aspekcie minimalnej  ingerencji technicznej (pozostawienie w formie 

nienaruszonej dziedzictwa historycznego) 

 

2. Cel badań 

Celem badań jest opracowanie programu nowoczesnej promocji hotelu wykorzystującego  

następujące media: 

- Mapping architektoniczny 3D 

- Pokaz laserowy z elementami mapowania wiązki laserowej 

- Instalacje przestrzenne o charakterze artystycznym wykorzystujące technologie ekranów LED 

przy założeniu minimalnej stałej ingerencji technicznej, estetycznej w strukturę historyczną, 

zabytkową Hotelu Caspar oraz jego ścisłego otoczenia.  

 

3. Efekty badań 

3.1 Opracowanie modelowego programu sterującego wiążącego: 

- Mapping architektoniczny 3D 

- Pokaz laserowy z elementami mapowania wiązki laserowej 

- Instalacje przestrzenne o charakterze artystycznym wykorzystujące technologie ekranów LED 

w jeden system prezentacji reklamowo – marketingowej. 

 

3.2 Opracowanie pokazów multimedialnych na elewacji Hotelu Caspar, Pałacu 

Schaffgotschów oraz innych wybranych przez przedstawicieli administracji lokalnej lub samych 

mieszkańców Uzdrowiska Cieplice mającego na celu prezentację walorów historycznych 

lokalizacji przy jednoczesnym bezinwazyjnym wykorzystaniu istniejącej tkanki zabytkowej. 

 

3.3 Opracowanie prezentacji multimedialnej opartej na mappingu architektonicznym 3D dla 

wybranych wnętrz w celu prezentacji ich walorów historycznych oraz  możliwości 

nowoczesnych aranżacji bez konieczności ingerencji w stan istniejący, wykluczając inwazyjny 

charakter działań aranżacyjnych. 

 

3.4 Opracowanie pokazów mappingowych w pomniejszonej skali na modelach 

przestrzennych (np. model nieistniejącego obiektu historycznego) lub istniejących obiektach 

(np. stół restauracji hotelowej, fragment sztukaterii) pozwalających na wypracowanie 

produktu reklamowo-marketingowego opartego na projekcji multimedialnej. 

 

Rozwiązania takie mogą stanowić nową formę prezentacji multimedialnej, która nie wymaga 

instalacji stałych nośników informacji, rozumianych jako panel telewizyjny LED, baner 
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reklamowy, bilbord czy tablica informacyjna, a tym samym pozostawia tak wrażliwą na zmiany 

tkankę historyczną Uzdrowiska Cieplice w stanie nienaruszonym. Ważnym aspektem jest 

zachowanie istniejącej jakości tkanki historycznej i jej nienaruszonej prezentacji dziennej w 

odniesieniu do wykorzystania w okresie nocnym (po zmroku) jako nośnika informacji w pełnym 

zakresie odwzorowania koloru i treści. Całość programu jednocześnie ma na celu poniesienie 

atrakcyjności turystycznej miejscowości przez stworzenie oryginalnych instalacji 

multimedialnych opartych głównie na mappingu architektonicznym 3D prezentujących walory 

kulturowe i historyczne regionu. Badania pozwolą na określenie minimum ingerencji 

technicznej w obiekty historyczne przy maksymalnym ich wykorzystaniu w celach promocyjno-

reklamowych zarówno w skali rzeczywistej jak i przy wykorzystaniu modeli przestrzennych w skali 

w szczególności na potrzeby prezentacji obiektów nieistniejących. 

 

II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Miejsce realizacji zamówienia: Plac Piastowski 28, 58-560 Jelenia Góra 

Termin realizacji zamówienia:  do 30 września 2019 r.  

 

III. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 

Oferowana cena powinna zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.  

Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: brutto, netto, VAT (kwota oraz stawka podatku). 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium (W) 

1. Cena netto (w pln) 100% 

 Razem 100% 

 

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru: 

 

wartość oferty najkorzystniejszej 

                   ---------------------------------             x W 

wartość oferty badanej 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, 

w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
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V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY 

▪ osobiście, pocztą lub kurierem: Plac Piastowski 28, 58-560 Jelenia Góra 

▪ mailem na adres: robert@cp.karpacz.pl 

 

Termin składania ofert: do 20 czerwca 2019 r. godz. 9.00 

(decyduje data i godzina wpływu do przedsiębiorstwa) 

 

Termin związania ofertą: nie krótszy niż 30 dni. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Posiadają status jednostki naukowej w rozumieniu art. 7 w związku z art. 4 ust. 2 oraz ust. 

3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz 

zapisów rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r, prowadząc w sposób ciągły 

badania naukowe lub prace rozwojowe, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 

lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

 

Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na 

podstawie oświadczenie oferenta. 

 

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY 

mailto:robert@cp.karpacz.pl
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Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 14 dni od daty zakończenia 

terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie 

internetowej przedsiębiorstwa www.caspar.pl  

 

VIII. WARUNKI ZMIAN W UMOWIE 

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

- zmiana terminu realizacji umowy: 

o gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 

zamówieniem 

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

- zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 

- zmiany w dokumentacji projektowej, 

- zmiany osób reprezentujących strony, 

- zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 

- zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy. 

 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie 

wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

IX. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Robert Futerhendler, 

numer telefonu 605-081-437, e-mail: robert@cp.karpacz.pl    

 

 

 

http://www.caspar.pl/
mailto:robert@cp.karpacz.pl

