Warszawa, dnia 11-09-2019 r.
……IBE/216/2019…….…………..
(wpisać numer wniosku, do którego odnosi się protokół)

Protokół z wyboru wykonawcy w trybie dokonania zakupu bez zastosowania
przepisów o zamówieniach publicznych
Nazwa zespołu: Zespół ds. Systemu Kwalifikacji
W dniach 2019-08-09 do 2019-09-11 zostało przeprowadzone postępowanie pn.:
„Opracowanie ekspertyzy dotyczącej analizy możliwości wykorzystania uczenia
maszynowego do automatycznego wspomagania dialogu z użytkownikami ZRK”. W
odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane w terminie 2019-08-09 na stronie
http://bip.ibe.edu.pl/ zapytania ofertowe oraz w bazie konkurencyjności pod numerem:
1200221 zostały złożona następująca oferta:
Lp.
1
2
3

Nazwa Wykonawcy/ dane kontaktowe
Vecler Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148, 53-111 Wrocław
Emplocity Sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 51/3, 0-695 Warszawa
School of New Media Sp. Z o.o.
Ul. Krzywa 12/8, 40-061 Katowice

Cena oferty
brutto

Ilość
przyznanych
pkt

Data
wpływu
oferty

41 820,00 zł

55,00

19-08-2019

68 388,00 zł

75,29

19-08-2019

15 500,00 zł

-

19-08-2019

Oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Oferta nr 3 złożona przez School of New Media Sp. Z o.o., Ul. Krzywa 12/8, 40-061 Katowice
podlega odrzuceniu ze względu na fakt, iż zaproponowana przez Wykonawcę cena za
wykonanie przedmiotowego zamówienia jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia oraz pozostałych ofert.
W związku z powzięciem wątpliwości Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnień
przedstawionej w ofercie ceny i wykazania podstaw do jej wyliczenia. Wykonawca w ocenie
Zamawiającego nie złożył szczegółowych wyjaśnień oraz nie przedstawił stosownych
dowodów dotyczących obliczenia ceny, które wykazywałyby, że zaproponowana cena za
wykonanie zamówienia nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu i zakresu
zamówienia.
Oferty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ogłoszeniu:
1. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny
4.1. Cena – 25 pkt.
W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (25) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x 25) / cena oferty
ocenianej

4.2 Doświadczenie – 75 pkt.
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za dodatkowe doświadczenie osób
wskazanych do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Oferta otrzyma punkty (75 pkt) za doświadczenie osób wskazanych do realizacji
przedmiotowego zamówienia, które:
a) w ciągu ostatnich 3 lat były autorem narzędzia automatycznego wspomagania
dialogu (czatbot lub pokrewne, np. voicebot) – poświadczone listą
opracowanych narzędzi, wraz z ich opisem oraz: danymi dostępu lub zrzutami
ekranu ilustrującymi sposób działania narzędzia). Opis powinien uwzględniać
dane zleceniodawcy oraz datę realizacji zamówienia.
Maksymalnie 30 punktów, 10 punktów za każde wykazane narzędzie.
b) W ciągu ostatnich 3 lat wykonały prace z zakresu przetwarzania języka
naturalnego wykorzystujące technologie uczenia maszynowego lub głębokiego
(oparte na modelu word2vec lub pokrewnych, np. bag of words, GloVe) –
poświadczone listą wykonanych prac wraz z ich opisem (np. ogólnego sposobu
działania, uzyskanych wyników, wskazanych publikacji opisujących wyniki,
danymi dostępu lub zrzutami ekranu ilustrującymi sposób działania i rolę
opracowanego rozwiązania). Opis powinien uwzględniać dane zleceniodawcy
oraz datę realizacji zamówienia.
Maksymalnie 30 punktów, 10 punktów za każdą wskazaną pracę.
c) W ciągu ostatnich 3 lat opracowały publikacje (ekspertyzy, raporty, artykuły
naukowe lub popularno-naukowe) z zakresu automatycznego wspomagania
dialogu (czatbot lub pokrewne, np. voicebot) i uczenia maszynowego lub
głębokiego – poświadczone wykazem publikacji z uwzględnieniem
następujących informacji bibliograficznych: nazwiska autorów, tytuł, miejsce i
data wydania, oraz ich kopiami lub linkami do wersji elektronicznych.
Maksymalnie 15 punktów, 5 punktów za każdą wykazaną publikację.
W przypadku, gdy oferta składana jest przez podmiot, który wskazuje do realizacji
przedmiotowego zamówienia więcej niż jedną osobę, wówczas wykazanie tego samego
narzędzia, pracy, publikacji przez osoby wskazane do realizacji zamówienia nie będzie
punktowane odrębnie.
W kryterium „Doświadczenie” Wykonawca nie może przedstawić tych samych narzędzi, prac,
publikacji, które zostały uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu.

W kryterium „Doświadczenie” prace wskazane w ppkt b) mogą być częścią aplikacji
wskazanej
w ppkt a).
W ramach oceny oferty punkty otrzymane w danym kryterium zostaną do siebie dodane.
Ocena każdego kryterium zostanie dokonana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez Emplocity Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 51/3, 0-695 Warszawa została uznana
za najkorzystniejszą ze względu na najwyższą liczbę zdobytych punktów.

