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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług konsultingu technologicznego i usług 
projektowych wyrobu gotowego w ramach Projektu Nr POKL 03.02.02-00-0226/16, pt.: „Wdrożenie 

technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej bielizny seamless” w ramach 

Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („Projekt”), nr 

postępowania: F/POIR/3/2017 („Postępowanie”).  

Kody CPV 

79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 

79415200-8 Usługi doradcze w zakresie projektowania 

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych  

18412000-0 Odzież sportowa 

1. Informacje podstawowe  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych konsultingu technologicznego i usług 

projektowych wyrobu gotowego, tj. odzieży męskiej oraz damskiej seamless – koszulki z długim 

rękawem oraz spodni – zintegrowanej wewnątrz struktury dzianiny, poprzez zastosowanie wiązek 

przewodzących impulsy elektryczne, z elektrodami stymulującymi oraz sensorami do monitoringu 

czynności życiowych organizmu ludzkiego („Odzież”).  

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie odpowiedzialny za:  

− wybór odpowiednich przędz dziewiarskich, spośród przędz posiadanych przez Zamawiającego, 

odpowiadających założeniom projektowym, tj. pozwalających na zaprojektowanie i wykonanie 

Odzieży, wykorzystywanej przez jej użytkowników w szczególności w treningach sportowych oraz 

czynnościach zawodowych wymagających wysiłku fizycznego; 

− doradztwo oraz nadzór nad wykonaniem kilku wariantów jakościowych tub dzianinowych; 

− doradztwo oraz nadzór nad wykonaniem prototypu Odzieży, wykonanie projektu Odzieży; 

− uczestnictwo oraz doradztwo w testach prototypu Odzieży, modyfikację projektu Odzieży; 

− doradztwo w rozmieszczeniu w Odzieży stref przeznaczonych na implementację komponentów 

elektronicznych, w tym elektrod dostarczonych przez Zamawiającego od zewnętrznego dostawcy 

oraz przebiegu w strukturze dzianiny ścieżek przewodzących.  

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zapewnia: 

− przędze dziewiarskie spośród, których mają zostać wykonane tuby dzianiny, a następnie prototypy 

i produkt gotowy Odzieży; 
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− zaplecze produkcyjne w postaci: działu badań i rozwoju (R&D), działu produkcji przędz łączonych, 

działu dziewiarni, dział farbiarni, szwalni oraz działu kontroli jakości;  

− urządzenia kontrolno – pomiarowe niezbędne do przeprowadzenia testów; w tym w szczególności: 

urządzenia do badania struktury dzianiny, stopnia rozciągliwości (elastyczności), kontroli koloru, 

testów przepuszczalności pary wodnej i inne;   

− komponenty elektroniczne od dostawców zewnętrznych, które będą rozmieszczone w Odzieży;  

− pracowników posiadających odpowiednią wiedzę, uprawnienia i kwalifikacje do stworzenia tub 

dzianiny, wykonania prototypów oraz wersji finalnych Odzieży; 

− osoby testujące prototypy / wersje finalne Odzieży.  

Zamawiający przewiduje, iż prace w szczególności takie jak: udzianie dzianiny, wykonanie prototypów 

Odzieży, testy, wykonanie Odzieży wzorcowej, doradztwo w zakresie rozmieszczenia komponentów 

elektronicznych w Odzieży, będą realizowane w zakładzie Zamawiającego w Opiesinie 60, 98-220 

Zduńska Wola.  

Wykonawca będzie samodzielnie ponosił wszelkie koszty dojazdu, pobytu, wyżywienia w trakcie 

wykonywania przedmiotu zamówienia, co zobowiązany jest uwzględnić w wycenie przedmiotu 

zamówienia.  

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż Zamawiający ponosi koszty: przędzy, 

wykonania dzianiny, wykonania prototypów Odzieży, przeprowadzenia testów, zakupu komponentów 

elektronicznych, wykonania produktu ostatecznego Odzieży.   

2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  

Niniejsze zamówienie zostanie podzielone na pięć etapów: 

2.1. ETAP I – wybór odpowiedniej kombinacji surowca z tub próbnych 

W ramach Etapu I Wykonawca będzie odpowiedzialny za wybór przędz dziewiarskich, spośród 

przędz posiadanych przez Zamawiającego, odpowiadających w najwyższym stopniu specyfikacji i 

założeniom projektowym, tj. umożliwiających stworzenie Odzieży o właściwościach wskazanych 

powyżej, bezpiecznych dla użytkownika.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty technologiczne zaproponowanych przędz, tj. co 

najmniej: (i) 3 w warstwie wewnętrznej, (ii) 3 w warstwie zewnętrznej oraz (iii) 4 służących do 

wzorcowania, zawierające wszelkie niezbędne parametry tych przędz z punktu widzenia realizacji 

założeń Projektowych oraz wstępne oferty cenowe od dostawców zaproponowanych przędz. 

Przędza dziewiarska, a następnie udziana z niej dzianina, ma umożliwiać bezpieczne dla 

użytkownika przesyłanie impulsów elektronicznych za pomocą włókien przewodzących 

zintegrowanych w tkaninie pomiędzy jednostką sterującą, a elektrodami.  

Wykonawca jest zobowiązany do wyboru surowca o wysokich właściwościach hydrofilowych.  

Wynikiem Etapu I (kamieniem milowym) będzie ustalenie składu surowcowego tuby dzianinowej.   

2.2. ETAP II – doradztwo w poszukiwaniu jakości dzianiny 
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Pracownicy Zamawiającego dokonają wyboru co najmniej 12 tub dzianinowych o różnym składzie 

przędz (w przypadku przestawienia przez Wykonawcę większej ilości przędz niż 12), a następnie 

przeprowadzą testy jakościowe, w ramach których zbadana zostanie – według wyboru 

Zamawiającego – m.in. hydrofilowość, rozciągliwość, trwałość koloru, odporność na peeling, 

waga/gramatura tych przędz.  

Wykonawca zarekomenduje Zamawiającemu przędzę, posiadającą najlepsze parametry, pod 

kątem założeń Projektu. Ostateczna decyzja wyboru przędzy zostanie podjęta przez 

Zamawiającego w oparciu o rekomendacje Wykonawcy oraz kryterium cenowe.  

W wyniku decyzji Zamawiającego, pracownicy Zamawiającego, pod ścisłym nadzorem Wykonawcy, 

wykonają ostateczną wersję tuby dzianinowej. 

Wynikiem Etapu II (kamieniem milowym) będzie stworzenie ostatecznej wersji tuby dzianinowej 

zarówno pod względem składu surowcowego, jak i splotu dzianiny (jakości), z której zostaną 

wykonane 4 prototypy Odzieży, w tym 2 damskie (koszulka z długim rękawem i spodnie) oraz 2 

męskie (koszulka z długim rękawem i spodnie).   

2.3. ETAP III – zaprojektowanie gotowego wyrobu z wcześniej wybranego wariantu przędzy 
oraz  jakości dzianiny 

W ramach Etapu III Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

− doradztwo oraz nadzór nad stworzeniem przez osoby wskazane przez Zamawiającego 

prototypów produktu gotowego – Odzieży (koszulki z długim rękawem i spodni w wersjach 

damskich/męskich), odpowiadającego założeniom projektowym, o których mowa powyżej; 

− wykonanie projektu tych prototypów.  

Wynikiem Etapu III (kamieniem milowym) będą 4 prototypy wyrobów gotowych Odzieży: koszulka 

z długim rękawem damska/męska, spodnie damskie/męskie, gotowe do testowania i weryfikacji w 

warunkach rzeczywistych. 

2.4. ETAP IV – faza testowo-projektowa  

W ramach Etapu IV Wykonawca będzie odpowiedzialny za doradztwo oraz nadzór nad testami 

prototypów Odzieży w warunkach rzeczywistych, pod kątem: ergonomii produktu 

(cykloergonometr), izolacyjności cieplnej oraz przepuszczalności pary wodnej, które będą 

przeprowadzane w zakładzie Zamawiającego, przy pomocy urządzeń pomiarowych posiadanych 

przez Zamawiającego.    

Następnie w wyniku przeprowadzonych testów Wykonawca będzie odpowiedzialny za doradztwo 

oraz nadzór nad dokonaniem odpowiednich korekt i modyfikacji wykonanego prototypu Odzieży, tj. 

modyfikacji wykonanego w ramach Etapu III projektu prototypów.  

Wynikiem Etapu IV (kamieniem milowym) będzie ostateczna postać Odzieży, bez elementów 

zawierających komponenty elektroniczne. 

2.5. ETAP V – opracowanie technologii łączenia  

W ramach Etapu V Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
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− doradztwo oraz nadzór w wyborze stref lokalizacji komponentów elektronicznych w Odzieży; 

− doradztwo i nadzór w wyborze technologii nanoszenia elementów nietekstylnych na 

wewnętrzną powierzchnię dzianiny (co najmniej 4 technologie); 

− audyt wyników testów Odzieży z elementami nietekstylnymi zaimplementowanymi w Odzieży, 

w celu weryfikacji zastosowanych technologii łączenia dzianiny z komponentami nietekstylnymi, 

w szczególności zapewnienia zakładanych funkcji Odzieży.  

Zakończeniem realizacji zamówienia będzie odebranie przez Zamawiającego bez uwag 

dokumentacji techniczno – produkcyjnej wraz z kartami technicznymi, zgodnie ze standardami 

opracowywania takiej dokumentacji obowiązującymi u Zamawiającego, do finalnych 4 projektów, w 

tym 2 Odzieży damskiej (koszulka z długim rękawem/spodnie) oraz 2 Odzieży męskiej  (koszulka z 

długim rękawem/spodnie) z elementami nietekstylnymi przeznaczonymi do implementacji 

komponentów elektronicznych.  

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 stycznia 2018 r.  


