
 

 

Warszawa, 16  września 2021 r. 

Zapytanie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na zakup i wdrożenie platformy 

pełnotekstowego silnika wyszukującego 

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie (02-056), ul. Filtrowa 57, przekazuje zapytanie w celu ustalenia 

szacunkowej wartości zamówienia. 

Proszę o wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając niżej przedstawione informacje. 

1. Przedmiot zamówienia: dostawa i wdrożenie silnika wyszukiwania pełnotekstowego (Enterprise Search), 
wspieranego technologiami przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing) i uczenia 
maszynowego (Machine Learning) . 

2. Elementy Przedmiotu Zamówienia: 

a) Dostawa gotowych komponentów silnika pełnotekstowego wyszukiwania wraz technologiami 
uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego spełniającymi wymagania 
przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

c) Instalacja i konfiguracja Systemu w siedzibie Zamawiającego. Przewiduje się instalację co najmniej 
jednej instancji produkcyjnej i jednej instancji testowej. Licencja oprogramowania nie może 
limitować liczby instancji oprogramowania na serwerach. 

d) Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja interfejsu użytkownika Systemu w przeglądarce 
internetowej zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ. 

e) Skonfigurowaniu i oprogramowaniu silnika wyszukującego w taki sposób aby zaindeksował 
istniejące zasoby informacyjne NIK i na bieżąco aktualizował indeks wraz ze zmianami 
zachodzącymi w zasobach informacyjnych. Dla każdego zasobu informacyjnego zostaną 
wykonane następujące kroki: Analiza potrzeb dla zasobu informacyjnego, Projekt techniczny 
rozwiązania, wykonanie konfiguracji i oprogramowanie mechanizmów indeksowania i 
wyszukiwania, implementacja w siedzibie NIK, testy, podpisanie protokołu przekazania. 

f) Usługa Wsparcia Technicznego Producenta opisana w OPZ. 

g) Usługa Asysty Technicznej Wykonawcy opisana w OPZ. 

h) Usługi Modyfikacji Systemu/Innych prac zleconych opisana w OPZ. 

3. Pozostałe, wymagane przez Zamawiającego warunki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 
zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 
oraz Załączniku nr 2 do zapytania – warunki dla Wykonawców. 

4. Przesłana wycena powinna zawierać wszystkie koszty, związane z realizacją zamówienia z 
uwzględnieniem warunków wskazanych w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do Zapytania. 

5. Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy udzielić, nie później niż do dnia 22 września 2021r. do godz. 
16:00, pocztą elektroniczną na adres email: szacowanie-zp@nik.gov.pl. 

6. Informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia 
zamówienia. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Warunki dla Wykonawców 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 – Klauzula RODO 
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