
Kraków, 19.06.2019 r. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę opracowania modelu (algorytmu) umożliwiającego 

automatyzację procesu wstępnej oceny pomysłów zgłaszanych celem utworzenia nowych 

przedsiębiorstw (startup-ów). 

 

Pytanie nr 1: Czy dane dostarczone przez Zamawiającego, a „opisujące kilkaset biznesplanów” zawierają 

informację dot. powodzenia startup-ów? Jak liczny dokładnie jest ten zbiór danych wejściowych? Jakie 

parametry zawiera ten zbiór (nazwy zmiennych) i ile dokładnie jest parametrów opisujących zbiór? 

Odpowiedź: Dane nie zawierają informacji o powodzeniu poszczególnych pomysłów. W początkowej fazie 

opracowania algorytmu Wykonawca powinien wybrać/określić istotne parametry i przypisać im wagi w taki 

sposób aby uzyskać jak najbardziej wiarygodny wynik. Na etapie postępowania ofertowego nie możemy 

ujawnić liczby posiadanych dokumentów ani też szczegółowych informacji o danych wejściowych. Zmienne 

powinny być określone w trakcie realizacji przedmiotu umowy przez doświadczonych pracowników 

Wykonawcy. 

Pytanie nr 2: Czy możliwe jest otrzymanie tego zbioru danych przed 1.12.2019, oczywiście po ewentualnym 

podpisaniu Umowy? 

Odpowiedź: Podmiot wybrany w wyniku postępowania otrzyma dostęp do wszystkich danych po podpisaniu 

umowy (zawarcie umowy związane jest z otrzymaniem dofinansowania zatem nie możemy gwarantować, że 

będzie to termin przed 1.12.2019.) 

Pytanie nr 3: Czy mogą Państwo udostępnić, przed odpowiedzią na ogłoszenie, wzór Umowy do podpisania? 

Odpowiedź: Nie udostępniamy całego wzoru, umowa zawiera kilkadziesiąt stron (szczegółowe uregulowania 

związane ze sposobem odbioru przedmiotu prac i ich dokumentowania). W wyniku wykonania usługi 

oczekujemy przekazania pełnych praw autorskich do przedmiotu umowy (wraz z przekazaniem praw 

zależnych). Ponadto Zamawiający zastrzega prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku opóźnienia w jej 

realizacji przekraczającego 30 dni .Umowa reguluje ponadto zasady zachowania poufności w stosunku do 

otrzymanych materiałów i zakres kar umownych wynikających z ujawnienia treści poufnych.  

Pytanie nr 4: Na jakim poziomie skuteczności oczekują Państwo opracowanego algorytmu i jakimi 

wskaźnikami będzie mierzona skuteczność? Co w przypadku gdy opracowane algorytmy nie będą na 

zadanym poziomie skuteczności? 

Odpowiedź: Wszystkie wskaźniki, którymi będziemy mierzyć skuteczność opracowanego algorytmu zostaną 

określone w początkowej fazie realizacji zadania. Brak spełnienia określonego w pierwszym etapie poziomu 

skuteczności powoduje, że przedmiot wykonany w ramach Umowy nie zostanie odebrany w zadanym 

terminie. 

Pytanie nr 5: Czy są jakieś wymagania/preferencje dotyczące metody rozwiązania problemu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca określonych metod. 



Pytanie nr 6: Czy członkiem zespołu badawczego może być pracownik naukowy, posiadający umiejętność 

programowania w językach Java, C++, absolwent Informatyki, ale bez formalnego doświadczenia 

praktycznego w programowania, jednakże z bardzo bogatym doświadczenie badawczym w obszarze 

zapytania ofertowego? 

Odpowiedź: Doświadczenie zespołu powinno być udokumentowane (zgodnie z zapytaniem). 

Pytanie nr 7: Czy odpowiedź na zapytanie ofertowe można  wysłać wyłącznie mailowo, bez wersji 

papierowej? 

Odpowiedź: Ofertę podpisaną przez uprawnione do tego osoby można wysłać w formach opisanych w 

zapytaniu ofertowym w tym e-mailem . 

 


