
Szczecin, 30 listopada 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe wnioskodawcy:

ALKON Ochrona Sp. z o.o.
Ul. Teofila Firlika nr 41
71 – 637 Szczecin
kom. 606 600 065
e-mail: ck@alkon.com.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwa i kod CPV.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi  polegającej  na opracowaniu  nowej lub znacząco ulepszonej technologii  opartej  
na  zastosowaniu  bezzałogowych statków powietrznych (dronów)  do świadczenia  specjalistycznych
usług  badawczych  i  pomiarów  czynników środowiskowych  (np.  stężenia  gazów,  zanieczyszczenia
powietrza) oraz obserwacji, ochrony terenu i obiektów. 

Zakres usługi obejmuje:
1.  Zakup,  dostawę,  uruchomienie  i  przeszkolenie  z  obsługi  dwóch  sztuk  bezzałogowych  statków
powietrznych (dronów).
2.  Wykonanie  usług  pozyskiwania  danych  3D  metodą  skanningu  laserowego  (naziemnego  
i mobilnego).
3.  Stworzenie  i  wdrożenie  dedykowanego  oprogramowania  pozwalającego  na  tworzenie
trójwymiarowego (3D) cyfrowego modelu terenu.

Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu, w tym wymagania techniczne bezzałogowego statku
powietrznego,  usługi  pozyskiwania  danych  3D  metodą  skanningu  laserowego  i  wymagania
funkcjonalne dedykowanego oprogramowania zostały przedstawione w Załączniku nr 5

Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia udzielenia zlecenia

71900000-7 - Usługi laboratoryjne
73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

3.1 W postępowaniu może wziąć udział jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt. 9  ustawy  
z  dnia  30  kwietnia  2010  r.  o  zasadach  finansowania  nauki posiadająca  siedzibę  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
2)  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
3)  instytuty  badawcze  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  30  kwietnia  2010  r.  o  instytutach

badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
4)  międzynarodowe  instytuty  naukowe  utworzone  na  podstawie  odrębnych  przepisów,

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)  Polska Akademia Umiejętności;
6)  inne  jednostki  organizacyjne  niewymienione  w  pkt.  1-5,  będące  organizacjami

prowadzącymi  badania  i  upowszechniającymi  wiedzę  w  rozumieniu  art.  2  pkt.  83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

posiadająca przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy
o zasadach finansowania nauki.1 

1  Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową ogłaszana jest  przez ministra  właściwego do spraw
nauki  
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lub
7) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki
naukowej;

8) centra  transferu  technologii  uczelni,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.1  ustawy  Prawo  
o szkolnictwie wyższym;

9) przedsiębiorcy  posiadający  status  centrum  badawczo-rozwojowego,  o  którym  mowa  
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30  maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);

10) akredytowane  laboratoria  (posiadające  akredytację  Polskiego  Centrum  Akredytacji)  
lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

Podmioty spełniające powyższe kryteria będą mogły wziąć udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia
w/w  warunku  zostanie  dokonana  na  podstawie  oświadczenia  Wykonawcy  i  weryfikacji  stanu
faktycznego.

3.2 Wiedza i doświadczenie:

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.2.1  w ciągu  ostatnich  5  lat  przed upływem terminu  składania  ofert  (a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie),  zrealizowali  w  sposób  należyty  co  najmniej  5  usług
badawczych dla przedsiębiorstw, w tym co najmniej 3 w przemyśle.

Ocena  spełnienia  ww.  warunku  zostanie  dokonana  na  podstawie  Wykazu  wykonanych  usług,  
w  okresie  ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  
i  podmiotów,  na  rzecz  których usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem dowodów,  czy  zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.

3.2.2 Posiadają  wiedzę  i  doświadczenie  w  prowadzeniu  badań  w  dziedzinie  Fotogrametrii
cyfrowej i teledetekcji oraz jednej z niżej wymienionych:

-  Geoinformatyka,  w  tym  projektowanie  systemów  geoinformatycznych,  modelowanie  geodanych,
systemów informacji przestrzennej, tworzenie numerycznych modeli terenu,
- Informatyka geodezyjno – kartograficznej,
- Geodezyjna  technika pomiarowa,
- Systemy teletransmisji danych,
- Tworzenie elektronicznych map,
- Budowy systemów informacji przestrzennej i geograficznej,
- Geodezja i nawigacja satelitarna,
- Tworzenia bazy danych przestrzennych,
- Synteza i analiza obrazów cyfrowych (metoda Ray-tracing, Image Based Rendering, obrazy HDR),

 3.2.3  wykonają  usługi  będące  przedmiotem  zamówienia  przy  wykorzystaniu  laboratorium
wyposażonego w sprzęt do analiz niezbędnych do osiągnięcia zakładanych celów.

Ocena spełnienia w/w warunków  zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3.2.5 zatrudniają co najmniej  1 osobę z tytułem dr hab. inż.  oraz minimum  3 osoby z tytułem
doktora z doświadczeniem w/w tematyce. 

Ocena  spełnienia  w/w  warunku  zostanie  dokonana  na  podstawie  Wykazu  osób  zatrudnionych  
u Wykonawcy, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat  
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, 

na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w formie komunikatu o kategoriach przyznanych
jednostkom naukowym.
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a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami.

4.  Informacja  o  kryteriach  oceny  oraz  wagach  punktowych  lub  procentowych  przypisanych  
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena w PLN (100 pkt.).

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym,
na podstawie następujących kryteriów:

Cena - waga: 100 % (100 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru: Cmin/Cn x 100
pkt, Cmin – najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn
– cena całkowita brutto ofert nr „n”. Wycenę należy przygotować w PLN.

Oferty,  spełniające  wszystkie  wymogi  przedstawione  w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym,  zostaną
uszeregowane  od najmniej  korzystnej  do  najbardziej  korzystnej  w  ramach  kryteriów oceny  ofert.  
W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

6. Termin składania ofert 

do 08.12.2017 r., do godz.15 - 00

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego  załącznik nr 3  do niniejszego zapytania
ofertowego.  Przez powiązania  kapitałowe lub  osobowe rozumie  się wzajemne  powiązania  między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  
lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  
i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  dostawcy  a  dostawcą,  polegające  w  szczególności  
na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej
10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika, pozostawaniu 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.

8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

ALKON Ochrona Sp. z o. o.
Ul. Teofila Firlika nr 41
71 – 637 Szczecin
ck@alkon.com.pl

nie później niż do dnia  08.12.2017 r. do godz. 15-00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.12.2017 r.  
o godz. 15-30  w w/w siedzibie Zamawiającego.

9. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Pani: Agnieszka ŚWIĄTEK 
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Telefon: 91 433 00 44 w.125 , kom. 606 600 065
e-mail: ck@alkon.com.pl

10. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  z  ostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy
dotyczącej realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a  Wykonawcą.  Wszelkie  zmiany  postanowień  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.  Minimalny  wymiar  i  zakres  kar  umownych:  Wykonawca  zobowiąże  się  do  zapłaty  
na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia
umownego  brutto,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  dostawie  kompletnego  przedmiotu  umowy,  
w stosunku do terminu określonego w umowie, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego
brutto,  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  na  skutek  okoliczności  leżących  
po  stronie  Wykonawcy,  w  wysokości  0,2%  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto,  z  tytułu
niekompletności  zamówienia,  za  każdy  dzień  do  czasu  kompletnego  wykonania  zamówienia.
Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania  w zakresie przekraczającym zastrzeżone powyżej
kary umowne. Płatność za poszczególne etapy prac zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie.
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wyznaczania  spotkań  z  Wykonawcą  w  siedzibie  firmy  
w  zależności  od  potrzeb  (nie  częściej  niż  raz  w  miesiącu)  dotyczących  analizy  postępu  prac  
i  planowania kolejnych prac.

11.Warunki zmiany umowy:

Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  
do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  następującym  zakresie:
rozwiązania umowy, bez regresu odszkodowawczego ze strony Wykonawcy, jeżeli z Zamawiającym
zostanie  rozwiązana  umowa  o  dofinansowanie  przez Instytucję  Zarządzającą  (IZ).  Zmiany
harmonogramu  realizacji  umowy  wynikającej  z  postanowień  umowy  Zamawiającego  z  IZ,  jeżeli
umowa  ta  została  zmieniona  po  udzieleniu  zamówienia.  Zmiana  istotnych  postanowień  umowy  
w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego 
i  nie  była  możliwa  do  przewidzenia  na  etapie  podpisywania  umowy,  a  ponadto  jej  dokonanie
wskazane jest w szczególności, gdy: nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; wynikną rozbieżności lub niejasności  
w  umowie,  których  nie  można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie
rozbieżności  i  doprecyzowanie  Umowy  w  celu  jednoznacznej  interpretacji  jej  postanowień  przez
Strony.

12. Załączniki

Załącznik nr 1: Formularz oferty;
Załącznik nr 2: Wykaz zrealizowanych usług dla przedsiębiorców w ciągu 5 lat od daty złożenia oferty
Załącznik nr 3: Wykaz osób zatrudnionych uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 5: Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienie  postępowania  (odwołanie)  jeżeli
cena  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  przekroczy  kwotę  przeznaczoną  na
finansowanie zamówienia. Złożenie oferty cenowej w wyniku niniejszego zapytania nie
jest  równoznaczne ze złożeniem  zamówienia  przez  Zamawiającego i  nie  łączy  się  z
koniecznością zawarcia przez niego umowy.

30.11.2017 r., Sebastian  Błoński  
Prezes Zarządu

………..…………………………
data i podpis Zamawiającego
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

FORMULARZ OFERTY
……………………………..

Miejscowość, data
Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:
…………………………………
…………………………………
…………………………………

W odpowiedzi  na zapytanie ofertowe nr 1/2017 składamy ofertę  na wykonanie usługi  polegającej  
na opracowaniu nowej lub znacząco ulepszonej technologii opartej na zastosowaniu bezzałogowych
statków  powietrznych  (dronów)  do  świadczenia  specjalistycznych  usług  badawczych  i  pomiarów
czynników  środowiskowych  (np.  stężenia  gazów,  zanieczyszczenia  powietrza  oraz  obserwacji,
ochrony terenu i obiektów.

Wartość oferty:

Zadanie

Cena
netto 

za
zadanie

Podatek
VAT

Cena brutto 
za zadanie

1. Prace badawcze i opracowanie konstrukcji i stworzenie 
pierwszego prototypu. Określenie szczegółowych założeń i 
wymagań prawidłowego działania systemu. Budowa prototypu.

2. Stworzenie i walidacja testowej wersji oprogramowania. 

3. Wykonanie testów laboratoryjnych prototypu pod kątem 
niezawodności działania.

4. Analiza danych zebranych w czasie testów z określeniem 
kluczowych parametrów.

5. Wykonanie finalnej wersji systemu. Montaż komponentów, 
testy poprawności działania 

6. Testy w warunkach rzeczywistych. Kalibrację algorytmów.

RAZEM

2. Termin ważności oferty: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
3. Oświadczenia:

a) Oświadczam,  iż  zapoznałem  się  z  treścią  zapytania  ofertowego,  nie  wnoszę  żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.

b) Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące
zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.

c) Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.

d) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

4. Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia:
Imię i nazwisko: 
Telefon:
e-mail:

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dane Wykonawcy:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG

Przystępując do udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu
nowej  lub  znacząco  ulepszonej  technologii  opartej  na  zastosowaniu  bezzałogowych  statków
powietrznych (dronów)  do świadczenia  specjalistycznych usług badawczych i  pomiarów czynników
środowiskowych (np. stężenia gazów, zanieczyszczenia powietrza) oraz obserwacji, ochrony terenu 
i  obiektów,  przedstawiamy  wykaz  usług  świadczonych  dla  przedsiębiorców, w  tym  co  najmniej  
trzy w przemyśle, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie):

Lp.
Przedmiot wykonanych usług

Wartość
brutto

usług w
zł

Podmiot na rzecz którego
wykonano usługę
(nazwa i adres)

Daty wykonania

DowodyOd
dd-mm-

rrrr

Do
dd-mm-rrrr

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Dane Wykonawcy:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH 
UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu
nowej  lub  znacząco  ulepszonej  technologii  opartej  na  zastosowaniu  bezzałogowych  statków
powietrznych (dronów)  do świadczenia  specjalistycznych usług badawczych i  pomiarów czynników
środowiskowych (np. stężenia gazów, zanieczyszczenia powietrza) oraz obserwacji, ochrony terenu 
i obiektów,  przedstawiamy wykaz  osób zatrudnionych, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  tytułu  naukowego,  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia  i  wykształcenia,  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta 

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wykonawca/pieczątka:

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  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 udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić  uzasadnione

wątpliwości,  co do bezstronności  w  wyborze  wykonawcy,  w szczególności  pozostawaniu  
w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,
pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  lub  w  stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wymagania techniczne i funkcjonalne systemu

1. Wymagania techniczne

A. Bezzałogowy statek powietrzny (dron) 2 szt.:  

- masa nie przekraczająca 25 kg,
- możliwość pionowego startu i lądowania,
- dopuszczalne systemy: wielowirnikowy lub śmigłowiec lub samolot pionowego startu i lądowania,
- minimalny czas pracy operacyjnej 50 minut, 
- napęd elektryczny: baterie litowo polimerowe lub litowo jonowe,
- zasięg systemu zdalnego sterowania oraz telemetrii minimum 10 km, 
- zasięg systemu przekazywania obrazu minimum 3 km 
- transmisja obrazu: cyfrowa Wi-FI lub COFDM lub LTE, 
- autopilot z możliwością planowania misji, systemami fail safe,
- stacja GCS z oprogramowaniem do monitorowania i planowania misji,
- możliwość wykonywania lotu przy prędkości wiatru do 6 m/s,
- odporność na złe warunki atmosferyczne: małe opady deszczu, śniegu,
- wymienne głowice teledetekcyjne,
- oświetlenie pozycyjne (ostrzegawcze),
- stacja ładująca akumulatory,
- system ratunkowy spadochron,
- skrzynia transportowa

2. Wyposażenie teledetekcyjne:

Do zadań fotogrametrycznych:
- aparat fotograficzny z matrycą APS-C lub pełna klatka
- obiektywy wymienne z niską dystorsją optyczną, ogniskowe dobrane do zadań operacyjnych
- sterowanie z autopilota
- dedykowany system IMU z zapisem danych na karcie SD dla  każdego zdjęcia,  format  zgodny  
z  standardami  dla  oprogramowania  fotogrametrycznych  (elementy  orientacji  wewnętrznej  
i zewnętrznej),
- kamera FLIR o rozdzielczości 640x512 pix, zapis zdjęć, sprzężona z aparatem fotograficznym
- kamera FLIR z pomiarem radiometrycznym (plik TIF lub podobny)
- aparat oraz kamera FLIR zabudowana w głowicy z stabilizacją mechniczno - elektroniczną, minimum
2 osie

Do zadań obserwacyjnych:
- kamera cyfrowa o rozdzielczości min HD Ready (720x1280)
- zoom optyczny min 18x
- zapis filmu na karcie SD
- automatyczne śledzenie zaznaczonego obiektu
- kamera FLIR o rozdzielczości 640x512 pix, zapis filmu
- kamera i kamera FLIR zabudowana w głowicy z stabilizacją mechniczno - elektroniczną, min. 2 osie,
-  możliwość  przenoszenia  sensorów  do  pomiarów  środowiskowych  (gazy,  zanieczyszczenie)  
z bezprzewodową transmisją odczytów do stacji monitorującej.

3. Wymagania funkcjonalne systemu:

System w założeniu przeznaczony do dwóch typów prac:
- pozyskiwanie materiału fotogrametrycznego, jego obróbki oraz analizy,
- zadania obserwacyjne.

System ma być przeznaczony do tworzenia szczegółowych modeli 3D obiektów i terenu w oparciu  
o tzw. chmurę punktów. Ma służyć do obróbki pozyskanych modeli w dedykowanym oprogramowaniu
w celu uzyskania następujących informacji:
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- tworzenia map ortofotogrametrycznych,
- budowy modeli DEM, DSM.
- automatycznej detekcja miejsc,
- analizy lokalizacji kamer monitoringu z wskazaniem miejsc będących poza zasięgiem kamer,
- analizy termalnej wyznaczonego obiektu lub terenu.

Dedykowane oprogramowanie będzie służyło do tworzenia trójwymiarowego, cyfrowego środowiska
(modelu) badanego obiektu/terenu w formie chmury punktów. 

Zakres usługi  obejmuje też pozyskiwanie danych 3D w formie chmury punktów metodą skanningu
laserowego (naziemnego i mobilnego). Uzyskane dane muszą być  przetransformowane do jednego
układu  współrzędnych,  umożliwiającego  ich  integrację  w jeden  cyfrowy  spójny  model  3D.  Naloty
fotogrametryczne z wykorzystaniem dronów mają być wykonane i opracowane w oparciu o fotopunkty
pomierzone  metodami  geodezyjnymi.  Zbudowane  środowisko  cyfrowe  3D  –  oparte  o  połączone
chmury punktów ma umożliawić:

 opracowanie ortofotomapy całego obiektu zainteresowania,
 opracowanie modelu TIN (Triangular Irregular Network) badanego obiektu,
 wykonanie analiz przestrzennych w środowisku GIS (Geographical Information System).

Do  zbudowania  środowiska  cyfrowego  3D  należy  wykorzystać  oprogramowanie  fotogrametryczne
oraz własne specjalnie dedykowane algorytmy do integracji chmur punktów oraz dane pochodzące ze
skaningu  laserowego  w  ramach  jednolitego  układu  współrzędnych  badanego  obiektu.  Należy
opracować  sygnatury  termalne  poszukiwanych  obiektów.  Należy  opracować  aplikacje  typu  GIS
umożliwiające wykonanie analiz geoprzestrzennych potrzebnych do:

 określania  stref  widoczności  i  martwych pól  z  dowolnego  punktu  modelu  i z dowolnej
wysokości,

 analiz zmian terenu,
 automatycznej detekcji obiektów na podstawie sygnatur termalnych,
 określenie współrzędnych poszukiwanych obiektów,
 opcjonalnie (predykcja) przemieszczania się obiektów – estymacja wektora ruchu.
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