
Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” 
Zapytanie ofertowy – nr postępowania  01/04/2016/ZAM 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie  badania końcowego z wykorzystaniem opracowanych urządzeń 
Face Controller 2r 

A. Informacje ogólne  

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia  „Twoje nowe możliwości” 
Spiżowa 19/5C 
53-442 Wrocław 
NIP: 8992655262 
Tel.: (71)7345773 
e-mail: biuro@tnm.org.pl 

2. Termin składania ofert: 

9 maja  2016 godzina 10:00, 

 B.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Procedura badawcza 
1.1 Testowanie systemu Face Controller 2r przez ekspertów 
1.2 Opracowanie raportu w zakresie wstępnej oceny użyteczności systemu FC2r 
1.3 Weryfikacja poprawek i zmian w systemie FC sugerowanych w raporcie ekspertów. 
1.4 Opracowanie procedury badania użyteczności systemu FC 
1.4.1 Opracowanie schematu treningowego dla użytkownika 
1.4.2 Opracowanie scenariusza badania dla użytkownika 
1.4.3 Opracowanie scenariusza badania dla pracownika technicznego / opiekuna 
1.4.4 Opracowanie narzędzi służących do pomiaru skuteczności i satysfakcji 

użytkownika 
1.5 Testy laboratoryjne  

1.5.1 Analiza i ocena poprawności instrukcji obsługi systemu FC dla użytkownika 

1.5.2 Analiza i ocena poprawności instrukcji obsługi systemu FC dla opiekuna 
użytkownika 

1.6 Testy realizowane na próbie co najmniej 30 osób niepełnosprawnych. Za 
bezpośrednią realizację testów poza Wrocławiem odpowiadać będzie Zamawiający. 

1.7 Analiza danych empirycznych 
1.8 Opracowanie raportu w zakresie oceny użyteczności systemu FC w skuteczności i 

satysfakcji użytkownika.  
2. Pytania badawcze, na które odpowiadać ma badanie: 

2.1 Czy i w jakim zakresie można wykorzystać dostępne na rynku masowo produkowane 
kontrolery do gier  ( na przykładzie Microsoft Kinect) do obsługi komputera przez osoby z 
ograniczoną sprawnością ruchową wszystkich kończyn 
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2.2 Osoby z jakimi niepełnosprawnościami będą mogły efektywnie obsługiwać komputer przy 
użyciu kontrolerów do gier i specjalistycznego oprogramowania? 
2.3 Czy i w jakim zakresie wykorzystanie kontrolerów do gier i specjalistycznego 
oprogramowania rozwiązuje wymienione wyżej problemy w szczególności związane z 
możliwością zapewnienia redundancji oraz niezawodnością i czasem wdrożenia rozwiązań do 
obsługi komputera przez osoby niepełnosprawne. 

2.4  Jakie nowe problemy mogą się pojawić przy wykorzystaniu kontrolerów do gier do obsługi 
komputera przez osoby niepełnosprawne? 

3. Założenia dodatkowe  
3.1 Preferowanym podejściem testowym jest podejście zadaniowe, z możliwie dużą swobodą dla 

użytkownika, bez narzucania sposobu interakcji z interfejsem. 
3.2 Zamawiający dąży do jednokrotnego testowania przez użytkowników, jeśli to możliwe po 

przejściu wystandaryzowanej procedury  treningowej 
3.3 Możliwe  jest uzyskanie częściowego zapisu danych surowych z badań (zrzuty ekranu); zapis 

danych z kamery raczej nie jest możliwy przy obecnej konfiguracji sprzętu. 
4. Termin realizacji 
4.1 Podstawowy termin realizacji badania: od daty zawarcia umowy do 30.10.2016, 
4.2 Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji do 30.01.2017 
5. . Zakres zadań Wykonawcy 
5.1 Przygotowanie systemu Face Controller do testów z użytkownikami  
5.2 Opracowanie procedury badania użyteczności systemu FC z użytkownikami wraz z 

pilotażem 
5.2.1 Opracowanie schematu treningowego dla użytkownika 

5.2.2 Opracowanie scenariusza badania dla użytkownika 
5.2.3 Opracowanie scenariusza badania dla pracownika technicznego / opiekuna 
5.2.4 Opracowanie narzędzi służących do pomiaru skuteczności i satysfakcji 

użytkownika 
5.3 Analiza danych empirycznych otrzymanych w wyniku badania 30 użytkowników 

5.4 Opracowanie raportu w zakresie oceny użyteczności systemu FC w skuteczności i 
satysfakcji użytkownika.  

C. Procedura zawarcia umowy 

1. Zamawiający zaprosi do rozmów Wykonawcę, którego oferta: 

1.1  Spełni kryterium cenowe, t.j. zaproponowana cena ofertowa będzie nie wyższa niż przewidziany 
na wykonanie badania przez Zleceniodawcę budżet, 

1.2 Uzyska najwyższa ocenę za doświadczenie w realizacji podobnych projektów badawczych. Ocena 
zostanie dokonana przez zespół projektowy w oparciu o treść oferty. Każda z ofert zostanie oceniona 
pod względem doświadczenia Wykonawcy w przedziale od 0 do 100 punktów.  

2. W trakcie rozmów z Wykonawcą ustalona zostanie treść właściwej umowy na realizację badania 
oraz doprecyzowany zostanie zakres prac, ich terminy oraz ustalone zostaną precyzyjne procedury 
współpracy. 
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3. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od  zawarcia umowy jeżeli w 
ciągu 30 dni od rozpoczęcia  rozmów z wybranym Wykonawcą nie zostanie wypracowana umowa 
spełniająca oczekiwania każdej ze stron. 

 

 

 

 

Krzysztof Peda 

Prezes Zarządu 
Koordynator projektu 
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Informacje o projekcie 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pt:” Badanie możliwości wykorzystania masowo 
produkowanych kontrolerów gier i metod rozpoznawania mimiki twarzy do sterowania 
komputerem osobistym przez osoby niepełnosprawne z ograniczoną sprawnością ruchową 
wszystkich kończyn na przykładzie systemu Face Controller wykorzystującego kontroler Microsoft 
Kinect.” 

 

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


