4.08.2020

Ogłoszenie nr 530143787-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.
Warszawa: Walidator zdjęć
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie o konkursie było zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak
Numer ogłoszenia: 552898-N-2020
W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540216212-N-2019
Konkurs dotyczył projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Cyfryzacji, Krajowy numer identyfikacyjny
14588148800000, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +
48 22 245 57 31, e-mail wzp@mc.gov.pl, faks + 48 22 892 04 76.
Adres strony internetowej (url): konkursy.govtech.gov.pl; mc.bip.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Walidator zdjęć
Numer referencyjny: 19/MC/K/19; BDG-WZP.263.7.2020
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie rozwiązania aplikacyjnego z funkcją robienia zdjęcia z
automatyczną i na żywo (w trakcie) weryfikacją zgodności obrazu ze standardem biometrii, tj.
takimi elementami, jak: poprawne oświetlenie, jednolite tło, brak nakrycia głowy itp.
Zamawiający zdefiniował główne funkcje Systemu Docelowego jako: weryfikację obrazu w
trybie na żywo (w trakcie robienia zdjęcia) i wyświetlanie podpowiedzi typu „zmień tło na
jaśniejsze”, „zdejmij okulary”, „patrz prosto w obiektyw” itp. Poprzez wprowadzenie
biometrycznego walidatora zdjęć w aplikacji mobilnej możliwe będzie zmniejszenie liczby
odrzuconych formularzy i uproszczenie usług w wersji online. Wnioskodawca nie będzie miał
wątpliwości, czy dołączył prawidłową fotografię, nie będzie też konieczne uzupełnianie wniosku
z powodu niepoprawnego zdjęcia. Tym samym walidator poprawi komfort pracy z formularzem.
II.3) Główny kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: WYNIKI KONKURSU
III.1) INFORMACJE O UCZESTNIKACH KONKURSU:
Liczba uczestników 42
w tym
Liczba uczestników małych/średnich przedsiębiorstw: 42
Liczba uczestników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba uczestników z innych państw nie będących członkami Unii Europejskiej: 0
III.2) DATA DECYZJI SĄDU KONKURSOWEGO
04/08/2020
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4.08.2020

Konkurs został unieważniony
nie
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac
konkursowych
Linux Polska Sp. z o.o., , Al. Jerozolimskie 100, Warszawa, 00-807,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 8000
Informacje dodatkowe:
Wykonawcy przyznano nagrodę za 2 miejsce w I etapie konkursu w wysokości 8000 zł i
zaproszenie do II etapu konkursu. Za zajęcie I miejsca w II etapie konkursu wykonawca otrzyma
nagrodę w postaci zaproszenia do zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie
uszczegółowienia pracy konkursowej.
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac
konkursowych
9bits sp. z o.o., , ul. Solec 81b/a-51, Warszawa, 00-382,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 10000
Informacje dodatkowe:
Wykonawca otrzymał nagrodę w wysokości 10000 zł za zajęcie I miejsca w I etapie konkursu
oraz zaproszenie do II etapu konkursu.
III.3) NAGRODY:
III.3.1) Nazwy i adresy autora(ów) wybranej pracy konkursowej/wybranych prac
konkursowych
Karol Matusiak i Krzysztof Fornalczyk, , ul. Tymienieckiego 16AA m.14, Łódź, 90-412,
Autor wybranej pracy konkursowej jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
III.3.2) WARTOŚĆ NAGRODY:
Wartość wydanej (wypłaconej) nagrody bez VAT (dane liczbowe): 6000
Informacje dodatkowe:
Wykonawca otrzymał nagrodę w wysokości 6000 zł za zajęcie 3 miejsca w I etapie konkursu
oraz zaproszenie do II etapu konkursu.
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