
Zapytanie ofertowe 

Warszawa, 14.01.2020 r. 

Nazwa i adres zamawiającego Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk 

ul. Jana Kazimierza 5 

01-248 Warszawa 

Przedmiot zapytania Scraping danych tekstowych ze wskazanych źródeł 

internetowych 

Osoba do kontaktu w sprawie 

zapytania 

dr Łukasz Kobyliński 

lukasz.kobylinski@ipipan.waw.pl 

tel. 22 380 05 59 

Termin składania ofert Oferty należy składać do dnia 21.01.2020 r. do godz. 15:00. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty.  

Zamawiający dokona wyboru oferty w dniu 21.01.2020 r. 

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 22.01.2020 r. 

Sposób składania ofert Oferty należy składać  w formie elektronicznej (skan oferty 

podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysłanej 

na adres e-mail: zamowienia@ipipan.waw.pl 

Termin ważności oferty Oferta powinna być ważna przez okres 30 dni od daty upływu 

składania ofert. 

Termin realizacji przedmiotu 
zamówienia 

Realizacja zamówienia powinna zakończyć się nie później niż 

04.02.2020 r. 

Kryteria wyboru oferty Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria: 

− Cena (90%) - maksymalna liczba punktów: 90 

− Czas realizacji zamówienia (10%) - maksymalna liczba 

punktów: 10 

Zasady oceny kryterium "Cena" 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do 
dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z 
działania: 
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C) 
gdzie: 
Pi (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium 
"Cena"; 
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Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i 
nieodrzuconych ofert; 
Ci - cena danej oferty "i"; 
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać 
oferta za kryterium "Cena"; 

Zasady oceny kryterium "Czas realizacji zamówienia" 

- 10 pkt za realizację zamówienia w ciągu 7 dni od 

podpisania umowy 

- 5 pkt za realizację zamówienia w ciągu 10 dni od 

podpisania umowy 

- 1 pkt za realizację zamówienia w ciągu 14 dni od 

podpisania umowy 

 

Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich netto plus 

należny podatek VAT. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowania w każdym momencie i niewybrania oferty. 

Opis sposobu przygotowania 
oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej w postaci 

skanu oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji. 

2. W przypadku, gdy upoważnienie do złożenia oferty nie 

wynika z KRS, do oferty należy dołączyć skan 

pełnomocnictwa. 

3. Oferta powinna zawierać dane osoby do kontaktu (imię 

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). 

4. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu 

wyłącznie jedną ofertę. 

Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Brak 

jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może 

skutkować odrzuceniem oferty. 

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest scraping danych tekstowych ze wskazanych źródeł internetowych 

związanych z zawodami, kwalifikacjami lub opisami umiejętności.  Zamawiający oczekuje zebrania co 

najmniej 1,5 mln dokumentów internetowych zawierających wymienione niżej opisy zawodów, 

kwalifikacji lub umiejętności. Za dokumenty związane z zawodami, kwalifikacjami lub opisami 

umiejętności uznaje się pliki obejmujące dane tekstowe zawierające np.: 

● treści ogłoszeń o pracę,  

● opisy stanowisk pracy,  

● opis zawodu z bazy informacji zawodoznawczych,  

● opisy szkoleń, 



● opisy działalności firm, 

uwzględniające informacje o wymaganiach stawianych kandydatowi na dane stanowisko lub 

czynnościach zawodowych. Dokumenty powinny być sformułowane w języku polskim.  

Dokumenty powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w postaci udostępnionego zasobu 

sieciowego. 


