Tarnowskie Góry, 10.04.2018
Quicko Sp. z o.o.
Ul.Sienkiewicza 49
42-600 Tarnowskie Góry
Zapytanie ofertowe na stanowisko ‘Wynajem linii laboratoryjnej oraz materiałów
niezbędnych do testów sensorów w warunkach operacyjnych oraz rozwoju sensorów
nowych funkcjonalności’’.
Termin składania ofert:
do 23.04.2018
Miejsce i sposób składania ofert:
Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
biuro@quicko.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Anna Dławichowska
Opis przedmiotu zamówienia:
Firma Quicko Sp. z o.o. poszukuje wynajmie linię laboratoryjną oraz materiały niezbędne do
testów sensorów w warunkach operacyjnych oraz rozwoju sensorów nowych
funkcjonalności niezbędne w projekcie pod tytułem "Opracowanie autorskiej technologii
integrującej płatności zbliżeniowe z innymi funkcjonalnościami internetu rzeczy, zamknięte
w 1 urządzeniu z anteną, kartą microSIM i opatentowanym wkładem. "
Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i
innowacje w przedsiębiorstwach
Linia niezbędna jest do badań przemysłowych i do symulowania procesów i testów płatności
zbliżeniowych oraz innych funkcjonalności (identyfikacja, rozpoznawanie pozycji,
zegar, karty wirtualne, zarządzanie kartami i in.) w warunkach operacyjnych i zbliżonych do
rzeczywistych. Zapotrzebowanie na linię przez cały okres realizacji.
W ramach realizacji projektu wnioskodawca wynajmie linię laboratoryjną oraz materiały
niezbędnych do testów sensorów w warunkach operacyjnych.
Linia musi umożliwić przeprowadzenie badań przemysłowych i symulację procesów i testów
płatności zbliżeniowych oraz innych funkcjonalności (identyfikacja, rozpoznawanie pozycji,
zegar, karty wirtualne, zarządzanie kartami i in.) w warunkach operacyjnych i zbliżonych do
rzeczywistych.
W ramach realizacji projektu wnioskodawca wynajmie linię laboratoryjną oraz materiały

niezbędnych do testów sensorów w warunkach operacyjnych.
Linia laboratoryjna powinna zwierać mierzy innymi:
1. terminal płatniczy z podłączonym czytnikiem NFC
2. robot testowy do testów EMV contactless
3. emulator środowiska Host Card Emulation
4. środowisko testowe zgodne z wymogami RF Test Bench i Smart Spy (FIME)
Kryteria oceny:
- cena (75%)
- spełnienie wymagań z zakresu oferty (25%)
Kod CPV: 73000000-2
Termin realizacji umowy: od 1.05.2018 do 30.04.2020

