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GrÓwNY
INSTYTUT
G ORN ICTWA

FZ-U5r18/MKO/19 Katowice, dnia 03.01.2019 r.

ZAPYTANIE PO ZMIANIE Z DNIA 09.01.2019 r.

Dotvczy : zapvtania ofertowego.

I. Informacje ogólne
t. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa

ZapyĄanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności.
2. Do niniejszego zapyIanie ofęrtowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówięn

Publicznych zdnia29 stycznia2004r. (Dz. U.2018 r. 1986 t. j.).

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zap7Ąania ofertowego jest przedłużenie o rok
licencji oprogramowania do analiz staĘsĘcznych.

Okres obowiązywania licencji: 01.02.2019 r. - 31.0l.2020 r.

W ofercie należv nodać:

cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmowaó koszty opakowania, transpońu
i ub ezp ieczeni a o d Wykonaw cy do Zamaw iając e go),

Termin płatności

Inne wvmagania:

- Termin dostawy i warunki dostawy - Wymagany terminy dostawy zamówienia do 10 dni od daty
zawarcia umowy na warunkach DDP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny
Instytut Górnictwa, Al. Korfantego 79,40-166 Katowice, Zespół InformaĘki lub na wskazany przez
Zamaw iającego ad res mailowy.

- Warunki płatności - termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo
wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły
odbioru ilościowo - jakościowego, a w przypadku zaoferowania produktu równoważnego do
posiadanego aktualnie przez Zamawiającego oprogramowania _ równiez protokołu z instalacji i
szkolenia.

- Warunki gwarancji i rękojmi _ Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z umową licencyjną
producenta oprogramowania, która obowiązywaÓbędzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia.



onis nrzedmiotu zamówienia dla licencii onros do analiz
statvstycznych

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie licencji oprogramowania do analiz statystycznych
dla 5 jednoczesnych użytkowników wraz z aktualizacjami i wsparciem technicznym na 1 rok.
okres obowiązywania licencji:01',02.2019 r. _ 31.oL.2020 r.

Zamawiający posiada obecnie oprogramowanie Statistica w wersji sieciowej concurrent dla
5 jednoczesnych użytkowników następującej konfiguracji:

. TIBCO Statistlca'" Analyst + Statistica Visualization Designer dla 3 jednoczesnych
użytkowników;

. TIBCO Statistica'" Modeler + Statistica Visualization Designer dla 7 jednoczesnego
użytkowniko;

. TIBCO Statistica'" Analyst + Statistica Visualization Designer + Zestaw Plus dlo 7
jed noczesn eg o użytkown ikd.

W przypadku dostawy licencji innych niż posiadane aktualnie przez Zamawiającego -
rozwiązanie równoważne _ dostawa obejmuje równ!eż instalację i szkolenie dla
oprogramowania na poniższych warunkach:
o lnstalacja oprogramowania na serwerze i 90 komputerach użytkowników oprogramowania

do analiz statystycznych;
o Czas trwania szkolenia:łącznie min. 18h w min. 3 dni;
o Terminy szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy;
o Szkolenie ma dotyczyć funkcji oferowanego opro8ramowania (wymienionych w poniższej

tabeli) i zasad korzystania z niego;
o Szkolenie powinno odbyć się do 2 tygodni od podpisania umowy;
o Szkolenie ma odbyć się w siedzibie Zamawiającego;
o Maksymalna ilość uczestników szkolenia: 90.
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Przedłużenie licencji komercyjnej oprogramowania do anatiz statystycznych dla 5 jednoczesnych użytkownik w wraz z aktualizacjami
iwsparciem technlcznym na okres 1 roku

WymaganeAnaliza skupieri17

WymaganeModelowanie r wna strukturalnychL6

WymaganeSzeregi czasowe i prognozowanie15

WymaganeAnaliza log_liniowa tabel licznościt4
WymaganeLinearyzowana regresja nieliniowa13

WymaganeEstymacja nieliniowat2
WymaganeAnaliza przeżyciaLl
WymaganeKomponenty wariancyjne10.

WymaganeModele cząstkowych najmniejszych kwadrat w9.

WymaganeOg lne modele regresji8.

WymaganeUog lnione modele liniowe inieliniowe7

WymaganeOg lne modele liniowe6.

WymaganeStatystyki nieparametryczne5.

WymaganeAnaliza wariancji (ANOVA)4.

WymaganeRegresja wieloraka3

WymaganeDopasowanie rozkład w2.

WymaganeStatystyki podstawowe i tabele1.

oprogramowanle udostępnia w iednym środowisku 5 iednoczesnvm użvtkownikom następujące funkcje
analityczne:

321

WarunekFunkcje i warunki techniczne programu komputerowego
tp.
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WymaganePlany badania i analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiar w (R&R)42

WymaganeAnaliza zdolności procesu: wskaźniki zdolności proces w (min. Cp, Cr, Cpk, Cpl, Cpu, K, Cpm, Pp, Pr, Ppk, Ppl, Ppu)4L

WymaganeKarta uog lnionej wariancji40

WymaganeWielowymiarowe karty su m skumulowanych (MCUSU M)39

WymaganeWielowymiarowe karĘ kontrolne wykładniczo ważonej średniej ruchome| (MEWMA)38

WymaganeWielowymiarowe karty kontrolne Wieloźr dłowych (zgrupowanych) kart T^2 Hotellinga37

WymaganeWielowymiarowe karty kontrolne Kart T 2 Hotellinga36

WymaganeKarty kontrolne w czasie rzeczywistym; zewnętrzne źr dła danych35

WymaganeWskaźniki zdolności, wykonania i linie kontrolne dla rozkład w innych niż normalny34

wymaganeKarĘ wieloźr dłowe (zgrupowane i zgrupowane kr tkich serii)33

WymaganeKarty kr tkich serii32

WymaganePrzypisywanie przyczyn i działa31

Wymaganelnteraktywne zaznaczanie i etykietowanie punkt w30

Wymagane

Standardowe karty kontrolne: karta X średniego i R, karta X średniego i S, karta poiedynczych obserwacji
i ruchomego rozstępu (l/MR), karta sum skumulowanych (CUSUM), karta średniej ruchomej (MA), karta wykładniczo
ważonej średniej ruchomej (EWMA), karty dla pomiar w alternatywnych (c, U, Np, P), karta Pareto, karty
wielowymiarowe, karty wielotorowe

29

WymaganeAnaliza mocy test w2A

WymaganeOg lne modele analizy dyskryminacyjnej27

WymaganeAnaliza dyskryminaryjna26

WymaganeSkalowanie wielowymiarowe25

WymaganeAnaliza korespondencji24

WymaganeDrzewa klasyfikacyjne23

WymaganeAnaliza rzetelności i pozycji22

WymaganeAnaliza kanoniczna21

WymaganeAlgorytm NlPALs dla analizy skladowych gł wnych i metody cząstkowych najmniejszych kwadrat w20

WymaganeSkładowe gł wne i klasyfikacja19

WymaganeAnaliza czynnikowa18
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oprogramowanie udostępnia w jednym środowisku dla 1 iednoczesnego użvtkownika następujące
funkcie analitvczne:

WymaganeAnaliza wariancji i precyzji - narzędzie do estymacji komponent w wariancyjnych64

WymaganeKonstruktor regul do tworzenia, utrzymywania, udostępniania iwielokrotnego stosowania zestaw w reguł63

Wymagane

Narzędzie do szybkiego tworzenia interakcyjnych wizualizacji w postaci pulpit w, dzięki kt rym można badać złożone
zbiory danych i uzyskiwać odpowiedzi na pytania, odkryć wzorce i prawidłowości w danych, znaleźć nieĘpowe
przypadki, umożliwiające drążenie danych, interakcyjne zadawanie filtr w i wizualizację danych strumieniowych
w czasie rzeczvwistvm

62

Wymagane
Narzędzie do badania dużych zbior w danych i prezentacji wynik w W postaci tabeli z możliwością określenia wielu
poziom w podsumowania, zagnieżdżonvch wierszv i kolumn, uwzgledniania zmiennvch wielokrotnvch odpowiedzi

61

WymaganeNarzędzie do wielowymiarowego sterowania jakością proces w60

Wymaganelnterakcyiny konstruktor modeli, obejmujący modele regresji liniowej, Coxa i logisĘcznej59

WymaganeZarządzanie analizami za pomocą wizualnego schematu przepływu prac1 (przestrze robocza)58

Wymagane
Tworzenie wizualizacji w postaci pulpit w umożliwiających drążenie danych, interakcyjne zadawanie filtr w
iwizualizację danych

57

WymaganePlany D iA-optymalne56

WymaganePlany dla ograniczonych powierzchni i mieszanin55

WymaganePlany dla mieszanin i powierzchni o podstawie tr jkątnej54

WymaganeDoświadczenia wg metody Taguchi53

WymaganePlany kwadrat w łaci skich52

WymaganePlany centralne kompozycyjne (powierzchnia odpowiedzi)51

WymaganePlany frakcyjne tr jwartościowe typu 3(k_p) z podziałem na bloki oraz plany Boxa_Behnkenaso

WymaganePlany eliminaryjne (Placketta-Burmana)49

WymaganePlany frakcyjne 2(k-p) o najmniejszej aberracji i maksymalnym nieuwikłaniu48

WymaganeStandardowe plany f rakcyjne dwuwartościowe 2(k_p)47

Wymaganeoptymalizacja pojedynczej lub wielu wielkości wyjściowych46

WymaganeAnaliza resztowa i przekształcenia45

WymaganeAnaliza doświadczenia44

WymaganeAnaliza Weibulla43
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WymaganeBadanie liniowości wpĘwu predykator w ilościowych na logarytm szans modelowanego ziawiska1

oprogramowanie udostępnia w jednym środowisku dla 1 iednoczesnego użWkownika następujące
funkcje analityczne:

Wymagane
Narzędzie do zautomatyzowanego przekształcania zmiennych ilościowych i jakościowych na nowe zmienne
jakościowe z przypisaniem każdej klasie nowych zmiennych wartości statystyki WoE (ang. Weight of Evidence)

19

WymaganeNarzędzie do wykrywania reguł asocjacji, analizy sekwencji oraz analizy skojarze18

WymaganeSzybkie wdrażanie modeli predykcyjnychL7

WymaganeOcena dobroci dopasowania16

Wymagane
Zestaw zaawansowanych metod modelowania dla zagadnie regresyjnych i klasyfikacyjnych przy wielu zmiennych
niezależnych (predyktorach) i zależnych. Metody te to Naiwny klasyfikator Bayesa, Metoda wektor w nośnych (ang.
Support Vector Machines, SVM), metoda k-najbliższych sąsiad w

15

Wymagane
Moduł wykorzystujący metodę rekurencyjnego podziału przestrzeni cech do budowy modelu regresyjnego w postaci
krzywych składanych, zaproponowan ą ptzez Friedmana.

I4

WymaganeLosowy las (ang. Random Forests)13

WymaganeDrzewa klasyfikacyjne i regresyjne ze wzmacnianiem (ang. boosted trees)t2

WymaganeI nte ra kcyjne d rzewa klasyf i kacyjne i regresyj ne11

WymaganeOg lne modele CHAID (ang. Chi-square Automatic lnteraction Detection)10

WymaganeOg lne modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (ang. GTrees)9

WymaganeUog lnione modele addytywne8

WymaganeAnaliza skupieri uog lnioną metodą EM i k-średnich7

WymaganeAnaliza składowych niezależnych6

Wymaganel nterakcyjne drążenie danych5

WymaganeAnaliza koszykowa4

Wymagane
Dob r predyktor w jakościowych i ciągĘch, kt re wykazują powiązanie z będącymi przedmiotem zainteresowania
zmiennymi zależnymi ciągĘmi i skategoryzowanymi, niezależnie od tego, czY dana zależność jest prosta (np. liniowa)
czy teżzłożona (np. nieliniowa lub niemonotoniczna)

3

Wymagane
Przeprowadzanie automatycznego doboru podzbior w zmiennych ze skrajnie dużych zbior w danych lub baz danych,
połączonych w celu zdalnego przetwarzania2

Wymaganezestaw narzędzi data mining obejmujący automatyczne sieci neuronowe1
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WymaganeTest post-hoc dla ANOVA Friedmana27

WymaganeMiary efektu dla tabel 2x226

WymaganeAnaliza PROFIT23

WymaganeUog lniona metoda składowych gł wnych24

WymaganeAglomeracja z punktem odcięcia23

WymaganeMetoda ocen por wnawczych Thurstone'a22

WymaganeAnaliza conjoint2L

WymaganeMetaanaliza i metaregresja20

WymaganeKreator regresji logistycznei19

WymaganeWykres dyferencjału semantycznego18

WymaganeWykres dla skali Stapelat7

WymaganePodsumowanie skali rangowej16

WymaganePodsu mowanie skali pozycyjnej15

WymaganeWażenie wie coweL4

WymaganePorządkowanie zmiennych wielokrotnych odpowiedzi13

WymaganePrzekształcenia zmiennych72

WymaganeZmienne sztuczne11

WymaganeAnaliza brakujących danych10

WymaganeReguĘ poprawności danych9

WymaganeAnaliza krzywych ROC8

WymaganeAnaliza reszt oraz wartości wpływowych7

Wymaganeocena jakości modeli za pomocą testu LR, miary pseudo R2, Alc, testu Hosmera-Lemeshowa6

WymaganeWalidacja uzyskanych modeli (pr ba ucząca itestowa, wielokrotna ocena krzyżowa, metoda Leove one out|5

WymaganeDob r zmiennych do modelu metodą krokową postępującą i krokową wsteczną4

WymaganePoszukiwanie interakcji pomiędzy zmiennymi3

WymaganeWyznaczanie skupisk skorelowanych zmiennych2
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Wymagane
Środowisko użytkownika umożliwiające graficzne definiowanie projektu analitycznego w postaci schematu (grafu),
w kt rym źr dła danych, procedury przetwarzania danych i wyniki reprezentowane są przez ikony, a przepływ
danych obrazuią strzałki

4

WymaganeWczytywanie i zapis danych minimum w formatach: SPSS, SAS, JMP, Minitab3

WymaganeWczytywanie i zapis danych w formacie Excel (w formatach XLS i XSLX), tekstowym, HTML2

Wymagane

Dane powinny być składowane w arkuszu danych umożliwiającym interakcyjne wprowadzanie i przekształcanie
danych (sortowanie, transformacje zmiennych, uł ż w stertę/rozrzuć po zmiennych) oraz import i eksport danych
(m.in. z plik w Excel i plik w tekstowych). oprogramowanie musi mieć możliwość łączenia z bazami danych przez
OLE DB.

1

Środowisko pracy z programem i korzystanie z zewnętrznych danych:

WymaganeBootstrap (metody reprribkowania)46

WymaganeProfile ryryka45

WymaganeWyznaczenie przedziału ufności dla ilorazu dw ch średnich z wykorrystaniem metody Fiellera44

WymaganeP r zedziały od n iesien ia43

WymaganeGranice wykrywalności42

WymaganeWykres Youdena4L

WymaganeWykres g rkowy40

WymaganeNiestandardowe układy ANOVA39

WymaganeKreator test w statysĘcznych38

WymaganePodział na podgrupy37

WymaganeZapis kolejnych obiekt w skoroszytu w postaci osobnych zakładek arkusza MS Excel36

WymaganeZapis wykres w zapisanych w skoroszycie w postaci plik w graficznych o wskazanym formacie i rozdzielczości35

WymaganeWykresy sekwencyjny i słu pkowy34

WymaganeWykres radarowy33

WymaganeWykres Blanda-Altmana32

WymaganeMiary efektu: d Cohena, g Hedgesa oraz Glassa31

WymaganeKalkulator liczebności pr by30

WymaganeAnaliza koncentracji29

WymaganeWsp łczynniki zgodności sędzi wza

8



GŁowNY INSTYTUT GoRMCTWA

il.

FZ-L/5118/MKO/19

Kryteria oceny ofert oraz wyb r najkorzystniejszej oferĘ
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto:95 "/o

Przyznawanie ilości punkt w poszczeg lnyrn ofertom w kryterium 
''cena 

brutto'' odbywać się będzie wg następujące1zasady:
najniŻsza cena brutto występująca w ofertach x 100

cena brutto oferty ocenianej
ottzymana iloś punkt w pomnożona zostanie przez wagę kryterium tj. 95 %. Wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dw ch miejsc
po przecinku. Maksymalna ilość punkt w: 95.

b) Termin płatności : 57o
- do 14 dni - 0 pkt.
- do 30 dni - 5 pkt.

9

Wymagane
Moźliwość aktualizacji wykres w utworzonych po ich wstawieniu do dokumentu edytora tekstowego (tzn' wykresy
mogą być wstawiane jako obiekty oLE)

5

Wymagane
oprogramowanie powinno pozwalać na zapis wszystkich dokument w (arkusze danych, wyniki, raporty) w postaci
plik w HTML, gotowych do opublikowania w lnternecie lub lntranecie

4

Wymagane

Raport otrzymywany przy pomocy oprogramowania powinien przypominać dokument edytora tekstu,
a poszczeg lne obiekty (np. wykresy, arkusze, arkusz czy wykres MS Excel) umieszczane są w nim kolejno, jeden za
drugim. Wszystkie raporty muszą być zapisywane nie tylko we własnym formacie oprogramowania, ale także w
postaci plik w RTF, HTML

3

WymaganePrzesyłanie wynik w (tabel, wykres w) do dokument w edytora tekstowego(np. MS Word)2

Wymaganeoprogramowanie musi zapewniać możliwość tworzenia raport w z analizy, z możliwością zapisania w formacie PDF1

Zarządzanie wynikami:

Wymagane
oprogramowanie musi działać na stanowisku komputerowym pod kontrolą posiadanego przez Zamawiającego
systemu operacyjnego Windows 7 I 8 I LO i ich od powiednikach serwerowych

8

WymaganeDostęp do aplikacji poprzez interfejs CoM7

Wymagane
oprogramowanie musi zawierać wbudowany, zgodny ze standardami język programowania Visual Basic, kt ry
umożliwia dostęp programowy do funkcji programu, programowanie własnych procedur analitycznych oraz
automatyzację prac

5

Wymagane
Możliwość uruchamiania procedur w językach R i Python w projektach analitycznych zdefiniowanych jako schemat
graficzny (graf)

5
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2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najrttŻszej cęnie, kt ra spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu
zam wienia.

3. Cena podana przezWykonawcę nie będzie podlegała zmtanie w trakcie realizaĘi zam więnia'
4. Informuj ę, że w prąrpadku zaakceptowania Paristwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrozone przygotowanie zam wienia-

fV. Miejsce i termin składania ofert

1. ofertę naleł złołć do dnia 11/01/2019 r. do godz. l0m. ofertę mozna złożyć drogą elektroticznąlub w siedzibięZamawiającego
Gł wny InsĘtut G rnictwa,

Plac Gwark w 1,
40-166 Katowice,

adres e-mail: makolczyk@gig.eu

Kontakt handlowv:

mgr iITŻ. Mar zęna Kol czyk
mgr Monika Wallenburg

- tel. (32) 259 23 42- e-mall: makolczyk@gig.eu
- tel. (32) 259 25 47- e-mall: mwallenbure@qie.eu

2. Zamawiający informuje, iz ocenie podlega będą tylko te pozycje, kt re wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego
rozeznaIiarynku do dnia, w kt rym upĘnie termin składania ofert.

3. W toku badania treści ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwr cenia się do Wykonawcy o złoŻenie wyjaśnieri dotyczących treści złożonej
oferty oraz do wyznaczenia terminu do udzielenia odpowiedzi pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rrnięważnieruazapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przlczyny.
.'. Oferte należv złożnć nazałaczonvm formularzu ofertorwm. zał.|.
6. Integralna cześcia zaDvtania ofertowego iest wz r umowv stanowiacv załacznik nr 2 do ninieiszego zapvtania.

Z poważaniem

Kierownik DziąłuHandlowego
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