
 
  
 
 

Wrocław, 27.02.2018r. 
 

SKY TRONIC Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 16H,  
53-609 Wrocław 

 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2018 

 
dotyczącego wyboru Podwykonawcy na realizację usług badawczych na rzecz Sky Tronic Sp. z o.o. w 

ramach projektu pt. 
  

„OPRACOWANIE NOWEJ KONSTRUKCJI BSP W UKŁADZIE FLETTNERA”  
 

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie 
Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Konkurs 8/1.2/2017. Program sektorowy: INNOSBZ 

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa. 

 
Niniejszym Zamawiający informuje o wyborze oferty na realizację następujących zadań przewidzianych w 
prowadzonym postępowaniu:  
 
1. Analiza struktury funkcjonalnej i konstrukcyjnej istniejących rozwiązań wirnikowych platform 

nośnych.  
2. Koncepcja rozwiązania technicznego HW10 (układ napędowy, nośny, sterowanie).  
3. Analiza stateczności i dynamiki. 
4. Opracowanie modelu symulacyjnego i weryfikacja założeń konstrukcyjnych. 
5. Opracowanie konstrukcji modelu układu napędowego. 
6. Opracowanie projektu platformy HW10 w wersji spalinowej. 
7. Analiza dynamiki lotu, opracowanie specyfikacji technicznej. 
8. Opracowanie zestawu układu pomiarowego. 
9. System analizy sygnałów pomiarowych, filtracji sygnałów. 
10. Fuzja danych pomiarowych i danych z analizy obrazu. 
11. Algorytmy podejmowania decyzji wspomagające układ sterowania. 
12. Szacowanie bezpiecznej przestrzeni lotu na podstawie obrazu video - Analiza i obróbka obrazu do 

realizacji układu antykolizyjnego. 
13. Algorytm rozpoznawania i omijania przeszkód. 
14. Analiza własności lotnych modelu elektrycznego – Flettner. 
15. Analiza własności lotnych modelu spalinowego – Flettner. 
16. Analiza i przetwarzanie obrazu wielospektralnego. 
17. Opracowanie algorytmy wyższego poziomu: rozpoznawania różnych obiektów, analizy widmowe 
18. Projekt systemu łączności, transmisji danych, stacja naziemna – BSP. 
19. Opracowanie algorytmu planowania trasy lotu. 
 
UZASADNIENIE WYBORU: 
 
Jedynym kryterium oceny ofert była cena zaproponowana za realizację poszczególnych zadań - 100%. W 
postępowaniu wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  
 
W dniu 27.02.2017 r. zebrała się komisja w celu oceny ofert. W wyniku przeprowadzanej procedury za 
najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę:  
 
Politechnika Wrocławska, 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27,  
50-370 Wrocław. 

 

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu. 


