
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw” 

Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 

 
Sobolew; 23.03.2017 r. 

 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 1/UE 

na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej 
 

dotyczące projektu pn. „Zakup usługi badawczo - rozwojowej w zakresie opracowania 
detektorowej odzieży roboczej wraz z technologią automatycznej identyfikacji obiektów z 
użyciem nici elektroprzewodzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 
1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”. 
 
I. Zamawiający:        
 
FABRYKA ODZIEŻY GARMENT TOMASZ PEŁKA 
08-460 SOBOLEW , UL. MILANOWSKA 118 
 
NIP: 7162321583 
REGON: 431195783 
 
II. Cel projektu 
 
Celem projektu jest zakup usługi od jednostki naukowej obejmującej prace rozwojowe, polegającej na 
opracowaniu nowego produktu - detektorowej odzieży roboczej wraz z technologią RFID do 
automatycznej identyfikacji obiektów z zastosowaniem nici elektroprzewodzących. 
 
III. Przedmiot zamówienia: 
 
Zadanie 1 
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
 
Nazwa Zadania 1: Opracowanie detektorowej odzieży roboczej z funkcją bezdotykowego wykrywania 
napięcia i wysokiej temperatury 
 
Zakres Zadania 1 
Zadanie składa się z następujących działań:  
- opracowanie układu tekstronicznego realizującego funkcje detekcji,  
- budowa i testowanie prototypu,  
- opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej, w tym reżimów technologicznych.  
 
Efektem realizacji zadania powinien być prototyp detektorowej odzieży roboczej, gotowy do wdrożenia 
w warunkach produkcyjnych.  
Założenia:  



 

 

- Elementy detekcyjne powinny być zintegrowane w odzieży i z dużą dokładnością wykrywać i 
sygnalizować wystąpienie zagrożenia; czas od wykrycia zagrożenia do wywołania sygnalizacji 
alarmowej nie może być dłuższy niż 50 ms.  
- Sygnalizacja zagrożenia realizowana powinna być poprzez świecenie i/lub sygnalizację dźwiękową 
i/lub wibracje. Przy czym sygnalizacja jest tym intensywniejsza im bliżej źródła zagrożenia znajdzie się 
aktywny element ubrania.  
- Elementy detekcyjne powinny się cechować niewielkimi wymiarami i wagą, odpornością na wstrząsy, 
zalanie oraz nie ograniczać ruchów użytkownika.  
- Czułość detektora nie może być mniejsza niż 10 cm, z uwagi na długość ludzkiej dłoni.  
- Elementy montażowe systemu powinny być elastyczne aby w jak najmniejszym stopniu ograniczać 
komfort użytkowania odzieży. 
- Miejsce zamontowania sygnalizatorów napięcia/temperatury powinno być tak dobrane aby ich 
działanie był w stanie zarejestrować użytkownik.  
- Elementy systemu powinny znajdować się w optymalnych miejscach z uwagi na funkcjonalności.  
- Obwody łączące poszczególne elementy powinny zostać wykonane z cienkich, giętkich przewodów 
zintegrowanych z odzieżą, a ich izolacja zapewniać powinna ochronę przed warunkami użytkowania 
oraz podczas prania.  
- Wszystkie elementy sterujące powinny być odizolowane od warunków środowiska oraz zintegrowane 
w strukturze ubrania. 
- Odpowiednio wyprofilowane obudowy detektorów powinny być dopasowane do odzieży. 
- Reżimy technologiczne powinny uwzględniać cały proces produkcji odzieży oraz podzespołów 
elektronicznych, a także aspekty środowiskowe (minimalizacja odpadów, efektywność energetyczna). 
 
Zadanie 2 
Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe 
 
Nazwa Zadania 2: Opracowanie technologii RFID do automatycznej identyfikacji obiektów z użyciem 
nici elektroprzewodzących 
 
Zakres Zadania 2 
Zadanie polega na opracowaniu technologii RFID do automatycznej identyfikacji obiektów, dedykowanej 
do odzieży roboczej, z użyciem nici elektroprzewodzących.  
W ramach zadania powinny zostać przeprowadzone następujące działania:  
- opracowanie technologii wykonania anteny znacznika/taga RFID w paśmie UHF z użyciem nici 
elektroprzewodzących;  
- opracowanie sposobu integracji microchipa RFID z odzieżą i anteną;  
- budowa i testowanie prototypu;  
- opracowanie końcowej dokumentacji techniczno-technologicznej, w tym: reżimów technologicznych.  
 
Efektem realizacji zadania powinien być  prototyp odzieży roboczej ze zintegrowanym systemem RFID 
(microchip i antena) do automatycznej identyfikacji obiektów, gotowy do wdrożenia w warunkach 
produkcyjnych.  
Założenia:  
- antena taga RFID zostanie wykonana z nici elektroprzewodzących i będzie mogła zostać naniesiona 
na odzież za pomocą hafciarki;  
- antena taga umożliwi identyfikację obiektów w odległości maksymalnie do 5m od czytnika;  
- tryb pracy znacznika: pasywny;  
- opracowane zostaną anteny o zróżnicowanych parametrach, umożliwiające identyfikację obiektów z 
odległości zgodnych z oczekiwaniami klienta;  
- sposób integracji microchipa z odzieżą i anteną: w napie przy użyciu napownicy;  



 

 

- odporność opracowanego systemu RFID na warunki serwisowania odzieży w pralni;  
- kompatybilność opracowanego systemu z czytnikami RFID działającymi w paśmie UHF 860-960 MHz; 
- reżimy technologiczne powinny uwzględniać cały proces produkcji odzieży z systemem RFID, a także 
aspekty środowiskowe (minimalizacja odpadów, efektywność energetyczna). 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia Raportu z wykonanej usługi. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 
 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
IV.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń 
wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego. 
IV.2 Oferentami mogą być: 

a) uczelnie publiczne; 
b) instytut Polskiej Akademii Nauk; 
c) państwowe instytuty badawcze; 
d) inne jednostki naukowe niewymienione w pkt od a) do c), będące organizacjami prowadzącymi 
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014; 
które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 
naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i posiadają przyznaną kategorię 
naukową A+, A albo B. 

IV.3 Oferent posiada potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez 
przedstawienie co najmniej 2-osobowego zespołu badawczego wraz z kompetencjami. W skład 
zespołu  badawczego powinna wchodzić minimum jedna osoba ze stopniem naukowym w dyscyplinie  
„Elektrotechnika” lub pokrewnym. 
IV.4 Oferent posiada potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdzi poprzez 
przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych zasobów technicznych 
koniecznych do realizacji usługi. 
IV.5 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:  

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie 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. 

 
V. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedstawionego przez Oferenta oświadczenia określonego w punkcie V.1, zgodnie z formułą 
SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 



 

 

3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania. 
 
VI. Kryteria oceny oferty 
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
VI.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 
 

- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie X  niniejszego zapytania; 
- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie IX niniejszego zapytania; 
- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VIII  niniejszego zapytania; 
- przedmiot oferty jest zgodny z punktem III niniejszego zapytania; 
- czas realizacji zamówienia w ofercie zawiera się w terminie wskazanym w punkcie nr VII 
niniejszego zapytania. 

 
Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn 
formalnych. 
 
VI.2 Kryteria punktowe 
 
Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych. Każde 
Zadanie zapytania będzie oceniane osobno. 
 
Zadanie 1 

• Cena [waga: 80%]   
• Doświadczenie zespołu badawczego [waga: 20%]   

 
Zadanie 2 

• Cena [waga: 80%]   
• Doświadczenie zespołu badawczego [waga: 20%]   

 
 
VI.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Zadanie 1 
 
Kryterium Cena: 
Cena najniższa / Cena badana x 80% x 100 pkt. 
 
Kryterium Doświadczenie zespołu badawczego: 
Posiadanie doświadczenia w zakresie testroniki potwierdzone publikacjami o tej tematyce w 
czasopismach znajdujących się w wykazie  czasopism naukowych ogłoszonych komunikatem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
 
3 publikacje lub więcej  – 3/3 x 20% x 100 pkt. 
2 publikacje – 2/3 x 20% x 100 pkt. 
1 publikacja – 1/3 x 20% x 100 pkt. 
0 publikacji – 0 /3 x 20% x 100 pkt. 



 

 

Zadanie 2 
 
Kryterium Cena: 
Cena najniższa / Cena badana x 80% x 100 pkt. 
 
Kryterium Doświadczenie zespołu badawczego: 
Posiadanie doświadczenia w zakresie testroniki potwierdzone publikacjami o tej tematyce w 
czasopismach znajdujących się w wykazie  czasopism naukowych ogłoszonych komunikatem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
 
3 publikacje lub więcej  – 3/3 x 20% x 100 pkt. 
2 publikacje – 2/3 x 20% x 100 pkt. 
1 publikacja – 1/3 x 20% x 100 pkt. 
0 publikacji – 0 /3 x 20% x 100 pkt. 
 
VII. Termin  realizacji zamówienia: do  31.07.2017 r.  
Podany wyżej termin realizacji usługi może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 
niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację przedsięwzięcia w zakładanym terminie. 
 
VIII. Sposób przygotowania ofert: 
VIII. 1 Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej w języku polskim, na Formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i  zawierać wszystkie 
wymagane informacje: 
- nazwę i adres oferenta; 
- ceny netto i brutto w PLN osobno dla każdego Zadania; 
- łączną cenę netto i brutto oferty; 
- datę sporządzenia oferty; 
- minimum 30 dniowy termin/datę ważności oferty; 
- termin wykonania zamówienia; 
- opis doświadczenia zespołu badawczego; 
- podpis oferenta. 
VIII.2 Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; 
VIII. 3 Oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej Formularza 
ofertowego wraz z załącznikiem wymienionym w punkcie VIII.2. 
VIII. 4 Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych. 
VIII. 5 Jest dopuszczalne składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 
 
IX. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego (FABRYKA ODZIEŻY GARMENT TOMASZ 
PEŁKA; 08-460 SOBOLEW , UL. MILANOWSKA 118) lub adres mailowy: tpelka@garment.pl  
 
X. Termin składania ofert: 02.04.2017 r. do godziny 24.00  
Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 
 
XI. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 03.04.2017 r. 
 
XII. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę na realizację danego zadania zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie 
kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej. 

mailto:tpelka@garment.pl


 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną, na adres 
e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.garment.pl  oraz na stronie internetowej www.parp.gov.pl  
 
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy 
z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
Umowa z wykonawcą zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie terminu dostarczenia 
przedmiotu Umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie 
wszczęcia postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia. 
 
XIII. Dodatkowe informacje 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły 
mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim jednostkom naukowym, do których zostało 
wystosowane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.garment.pl, na 
stronie internetowej www.parp.gov.pl   oraz udostępnione w siedzibie Zamawiającego. 
 
XIV. Osoby do kontaktu: 
Tomasz Pełka ; tel. +48 603 861 019; email: tpelka@garment.pl  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/UE 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

 
Oświadczam, że:  

I. Oferent akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego. 
 
II. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 
z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub 
kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie 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. 

 
III. Oferent jest: (niepotrzebne skreślić) 

a) uczelnią publiczną; 
b) instytutem Polskiej Akademii Nauk; 
c) państwowym instytutem badawczym; 
d) inną jednostką naukową niewymienioną w pkt od a) do c), będącą organizacją prowadzącą 
badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014;  
 
i  podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) oraz posiada przyznaną kategorię naukową ……… 

 
IV. Oferent posiada potencjał merytoryczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdza poprzez 
przedstawienie co najmniej 2-osobowego zespołu badawczego wraz z kompetencjami. W skład 
zespołu  badawczego powinna wchodzić minimum jedna osoba ze stopniem naukowym w dyscyplinie  
„Elektrotechnika” lub pokrewnym. 
 
Lp Imię  

i nazwisko 
Tytuł 
naukowy 
(jeśli 
dotyczy) 

Posiadane wykształcenie/ doświadczenie/ 
umiejętności 

1 …. …. …. 
2 …. …. …. 
3 …. …. …. 



 

 

… …. …. …. 
 
V. Oferent posiada potencjał techniczny do wykonania usługi badawczej, co potwierdza poprzez 
przedstawienie opisu aparatury badawczej i laboratoryjnej oraz innych zasobów technicznych 
koniecznych do realizacji usługi. 

 
Lp. Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów technicznych 

1. … 
2. … 
… …. 

 
 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r. 

_______________________________ 
(podpis Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/UE 

 
 
Data oferty:……………………………………………………. 
Termin ważności oferty:……………………………………… 
 
Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………….…. 
Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………. 
Adres email Oferenta: ……………………………………………………………………………………….. 
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

DO:  
FABRYKA ODZIEŻY GARMENT TOMASZ PEŁKA 
08-460 SOBOLEW , UL. MILANOWSKA 118 
NIP: 7162321583 
REGON: 431195783 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/UE z dnia 23.03.2017 r. skierowane przez Zamawiającego: 
FABRYKA ODZIEŻY GARMENT TOMASZ PEŁKA przedkładamy niniejszą ofertę dotyczącą usługi 
badawczo-rozwojowej, która będzie realizowana w ramach projektu „Zakup usługi badawczo - 
rozwojowej w zakresie opracowania detektorowej odzieży roboczej wraz z technologią automatycznej 
identyfikacji obiektów z użyciem nici elektroprzewodzących” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 - 2020, Działanie 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”. 
 
 
I. PRZEDMIOT OFERTY 
 
Zadanie 1 (proszę przekreślić jeśli oferta nie dotyczy zadania 1) 
Nazwa Zadania 1: Opracowanie detektorowej odzieży roboczej z funkcją bezdotykowego wykrywania 
napięcia i wysokiej temperatury 
 
Zakres Zadania 1 
Zadanie składa się z następujących działań:  
- opracowanie układu tekstronicznego realizującego funkcje detekcji,  
- budowa i testowanie prototypu,  
- opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej, w tym reżimów technologicznych.  
 
Efektem realizacji zadania powinien być prototyp detektorowej odzieży roboczej, gotowy do wdrożenia 
w warunkach produkcyjnych.  
Założenia:  



 

 

- Elementy detekcyjne powinny być zintegrowane w odzieży i z dużą dokładnością wykrywać i 
sygnalizować wystąpienie zagrożenia; czas od wykrycia zagrożenia do wywołania sygnalizacji 
alarmowej nie może być dłuższy niż 50 ms.  
- Sygnalizacja zagrożenia realizowana powinna być poprzez świecenie i/lub sygnalizację dźwiękową 
i/lub wibracje. Przy czym sygnalizacja jest tym intensywniejsza im bliżej źródła zagrożenia znajdzie się 
aktywny element ubrania.  
- Elementy detekcyjne powinny się cechować niewielkimi wymiarami i wagą, odpornością na wstrząsy, 
zalanie oraz nie ograniczać ruchów użytkownika.  
- Czułość detektora nie może być mniejsza niż 10 cm, z uwagi na długość ludzkiej dłoni.  
- Elementy montażowe systemu powinny być elastyczne aby w jak najmniejszym stopniu ograniczać 
komfort użytkowania odzieży. 
- Miejsce zamontowania sygnalizatorów napięcia/temperatury powinno być tak dobrane aby ich 
działanie był w stanie zarejestrować użytkownik.  
- Elementy systemu powinny znajdować się w optymalnych miejscach z uwagi na funkcjonalności.  
- Obwody łączące poszczególne elementy powinny zostać wykonane z cienkich, giętkich przewodów 
zintegrowanych z odzieżą, a ich izolacja zapewniać powinna ochronę przed warunkami użytkowania 
oraz podczas prania.  
- Wszystkie elementy sterujące powinny być odizolowane od warunków środowiska oraz zintegrowane 
w strukturze ubrania. 
- Odpowiednio wyprofilowane obudowy detektorów powinny być dopasowane do odzieży. 
- Reżimy technologiczne powinny uwzględniać cały proces produkcji odzieży oraz podzespołów 
elektronicznych, a także aspekty środowiskowe (minimalizacja odpadów, efektywność energetyczna). 
 
Wykonawca sporządzi Raport z wykonanej usługi. 
 
 
Zadanie 2 (proszę przekreślić jeśli oferta nie dotyczy zadania 2) 
Nazwa Zadania 2: Opracowanie technologii RFID do automatycznej identyfikacji obiektów z użyciem 
nici elektroprzewodzących 
 
Zakres Zadania 2 
Zadanie polega na opracowaniu technologii RFID do automatycznej identyfikacji obiektów, dedykowanej 
do odzieży roboczej, z użyciem nici elektroprzewodzących.  
W ramach zadania powinny zostać przeprowadzone następujące działania:  
- opracowanie technologii wykonania anteny znacznika/taga RFID w paśmie UHF z użyciem nici 
elektroprzewodzących;  
- opracowanie sposobu integracji microchipa RFID z odzieżą i anteną;  
- budowa i testowanie prototypu;  
- opracowanie końcowej dokumentacji techniczno-technologicznej, w tym: reżimów technologicznych.  
 
Efektem realizacji zadania powinien być  prototyp odzieży roboczej ze zintegrowanym systemem RFID 
(microchip i antena) do automatycznej identyfikacji obiektów, gotowy do wdrożenia w warunkach 
produkcyjnych.  
Założenia:  
- antena taga RFID zostanie wykonana z nici elektroprzewodzących i będzie mogła zostać naniesiona 
na odzież za pomocą hafciarki;  
- antena taga umożliwi identyfikację obiektów w odległości maksymalnie do 5m od czytnika;  
- tryb pracy znacznika: pasywny;  
- opracowane zostaną anteny o zróżnicowanych parametrach, umożliwiające identyfikację obiektów z 
odległości zgodnych z oczekiwaniami klienta;  



 

 

- sposób integracji microchipa z odzieżą i anteną: w napie przy użyciu napownicy;  
- odporność opracowanego systemu RFID na warunki serwisowania odzieży w pralni;  
- kompatybilność opracowanego systemu z czytnikami RFID działającymi w paśmie UHF 860-960 MHz; 
- reżimy technologiczne powinny uwzględniać cały proces produkcji odzieży z systemem RFID, a także 
aspekty środowiskowe (minimalizacja odpadów, efektywność energetyczna). 
 
Wykonawca sporządzi Raport z wykonanej usługi. 
 
 
II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU OFERTY 
 
Do …………………………………………………. 
 
 
 
III. ŁĄCZNA CENA NETTO OFERTY W PLN ………………………… (słownie: ………………..…….) 
 
IV. ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY W PLN ………………………… (słownie: ………………..…….) 
 
V. CENY NETTO I BRUTTO POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 
NR I OPIS ZADANIA CENA NETTO W PLN CENA BRUTTO W PLN 
1. Zadanie 1 Opracowanie 
detektorowej odzieży roboczej z 
funkcją bezdotykowego 
wykrywania napięcia i wysokiej 
temperatury  
 

…………… ……………………… 

2. Zadanie 2 Opracowanie 
technologii RFID do 
automatycznej identyfikacji 
obiektów z użyciem nici 
elektroprzewodzących 
 
 

…………… ………………………. 

 
 
VI.  DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU BADAWCZEGO 
 
Doświadczenie w zakresie tekstroniki  potwierdzone publikacjami o tej tematyce w czasopismach 
znajdujących się w wykazie  czasopism naukowych ogłoszonych komunikatem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego 
 
TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 
 
Wykaz publikacji: 
Lp. Nazwa publikacji Autor publikacji 
1. ….. ….. 
2. ….. ….. 
3. ….. ….. 
 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html


 

 

 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r. 

_______________________________ 
(podpis Oferenta) 
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