
ZAPYTANIE OFERTOWE 

  

Szczecinek 16.05.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta  

Comdrev.PL Spółka z o.o. Plac Winniczny 12 78-400 Szczecinek , office@comdrev.com.pl, 943748569 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Systemy blokowania stron internetowych to usługa ciesząca się coraz większą popularnością na rynku, 
która stosowana jest w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do Internetu dla dzieci, czy 
blokowania m.in. stron związanych z hazardem. Systemy tego typu opierają się o katalogi stron 
internetowych, pogrupowanych w odpowiednie kategorie. Protecti to system filtracji stron 
internetowych, który wykorzystuje katalogi stron internetowych, umożliwiając blokowanie 
określonych kategorii witryn.  

Serwer Protecti jest konfigurowalną usługą DNS (Domain Name Server). Serwer Protecti odpowiada 
na zapytania o rozwiązanie nazw DNS dla wszystkich stron przeglądanych w ramach dostępu do 
Internetu. Użytkownik usługi Protecti uzyskuje dostęp do konfiguracji usługi poprzez stronę sieci Web. 
Filtry mogą zostać oparte o kategorie tematyczne stron WWW, czarne/biała listy WWW, całkowitą 
blokadę dostępu do stron WWW, także w ramach harmonogramu czasowego. Administrator 
otrzymuje dostęp do statystyk przeglądanych stron. Najważniejszą zaletą filtracji opartej o usługi 
Protecti.pl jest pełna przeźroczystość implementacji (brak konieczności zakupu dodatkowych 
urządzeń) oraz brak narzutów na system operacyjny użytkownika (brak konieczności instalacji 
dodatkowych aplikacji na komputerze użytkownika). Przedmiot zamówienia rozszerza możliwość 
zarzadzania usługą Protecti o aplikacje mobilne.  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie algorytmu automatycznej klasyfikacji stron wg 
procedury: 

1. Określenie słów kluczowych w dwóch wersjach językowych (język polski i język angielski) dla 
wyszczególnionych kategorii (minimalnie 30 słów kluczowych dla każdej kategorii dla każdej wersji 
językowej): 

Aborcja 

Anoreksja 

Alkohol 

Broń/Militaria/Bomby 

Kibole 



Nacjonalizm 

Narkotyki 

Przemoc 

Przekleństwa 

Samookaleczenia 

Sekty 

Tytoń 

(UWAGA: Określamy słowa kluczowe na podstawie preferencji użytkowników; co wpisują użytkownicy 
w przeglądarkę, aby znaleźć strony z określonej kategorii; konieczne podjęcie badań w tym zakresie) 

Po przeprowadzeniu badań w zakresie słów kluczowych, konieczne będzie przedstawienie wykazu 
wybranych do dalszej analizy słów kluczowych dla każdej kategorii w obu przedstawionych wersjach 
językowych. 

2. Wyszukanie 100 najpopularniejszych witryn dla każdej z kategorii wyszczególnionych w punkcie 1. 
Proces powinien zostać zrealizowany w oparciu o słowa kluczowe określone w punkcie 1. 
Zrealizowanie spisu witryn w każdej z kategorii w obu wersjach językowych. 

3. Utworzenie listy najpopularniejszych słów kluczowych danej kategorii na podstawie kodu 
źródłowego każdej z wytypowanych w punkcie 2 witryn dla obu wersji językowych. Bierzemy pod 
uwagę 100 najpopularniejszych słów kluczowych dla każdej z kategorii w obu wersjach językowych. 

5. Dla każdego słowa kluczowego przypisujemy wagi (punktację). Waga powinna zostać określona 
statystycznie na podstawie popularności występowania danego słowa kluczowego na wszystkich 100 
stronach danej kategorii. Przedstawienie wyników. 

6. Wykonanie algorytmu określającego próg wejścia strony do danej kategorii na podstawie wag słów 
kluczowych oraz innych mechanizmów samodzielnie zdefiniowanych przez Wykonawcę w procgesie 
badania. Dostosowanie i opis algorytmu dla każdej z wyszczególnionych w punkcie 1 kategorii. 

Efektem prac powinien być zestaw dokumentów: 

1) Lista 100 najpopularniejszych stron dla wyżej wymienionych kategorii. 

2) Lista słów kluczowych dla każdej kategorii z przypisanymi wagami.  

3) Algorytm zgodny z punktem 6. 

4) Analiza wyników – opis przeprowadzonych badań i wynikowego algorytmu. 

 



3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
(stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)    
 

Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych. Zespół 
powinien się składać minimum z pięciu osób posiadających następujące stopnie naukowe : 
 - 2 osoby z tytułem doktora habilitowanego 
 - 2 osoby z tytułem doktora  
 - 1  osoba z tytułem magistra 
 
4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty.  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

- Oferowana łączna cena brutto – 100% (max. 100 pkt.) 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.  

Kryterium 1 oferowana łączna cena brutto za cały przedmiot zamówienia ujęty w opisie 
zamówienia. Sposób wyliczenia punktów: 

           Najniższa cena brutto spośród badanych ofert 
WYNIK = ------------------------------------------- x 100 pkt.  
                    Cena brutto badanej oferty 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać: 100 

6. Termin składania ofert.  

Oferty należy składać do ………………………… 

 

7. Termin realizacji umowy.  

Do 21 dni od momentu podpisania umowy.  

  
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).  

Nie dotyczy  
9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 
umowy.  
Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
 

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy).  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

11. Wykaz  dokumentów  oraz  oświadczeń  niezbędnych  do  złożenia  wraz 
 z  ofertą   

         Formularz oferty  

12. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy).  

Nie dotyczy  

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.  



Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: 
Comdrev.PL Plac Winniczny 12 78-400 Szczecinek nie później niż do dnia 30.05.2018 
godz.14.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 o godz.14.30  w siedzibie spółki  
    

 

 
 


