Warszawa, dnia 18 maja 2020 r.
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej jako Zamawiający) z siedzibą w Warszawie (01-015)
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, planuje wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania standardu zbierania i
przetwarzania danych RPD (Return Path Data).
W związku z powyższym, w celu oszacowania wartości docelowej zamówienia, Zamawiający zwraca
się z prośbą o podanie szacunkowej wartości każdego z niżej wymienionych zadań wyrażonej w
kwocie netto realizowanych przy poniższych założeniach.

I.

Przedmiot zamówienia:

1) Faza przygotowawcza (Zadanie 1)
a. Rozpoznanie technicznych, organizacyjnych i prawnych warunków pozyskiwania
danych RPD

b. Opracowanie metodyki pobierania i standaryzacji plików RPD pochodzących od
różnych operatorów;

2) Faza wstępna (Zadanie 2)
a. Opracowanie specyfikacji technicznej i wdrożeniowej panelu RPD pod kątem
hurtowni danych RPD (architektura systemu RPD);

b. Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowy wdrożenia
panelu RPD.

3) Faza pilotażu (Zadanie 3)
a. Przeprowadzenie pilotażu polegającego na wdrożeniu testowej wersji hurtowni
danych w oparciu o architekturę systemu oraz z zastosowaniem metodyki
pozyskiwania i analizy danych RPD opracowanych w fazie rekonesansu;

b. Testowe raportowanie danych RPD – wdrożenie testowe dedykowanego
dashboardu

c. Wyznaczenie poziomów referencyjnych dla budowy Mikropanelu RPD

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
zapytania.
II.

Planowany okres realizacji umowy:


5 miesięcy od podpisania umowy

III.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Liczba monitorowanych kanałów telewizyjnych - monitorowane będą wszystkie kanały
telewizyjne, których dla których dane RPD będą przekazywane przez operatorów (około
250 kanałów). Dodatkowo dla 40 kanałów (w tym wszystkich MUX-owych kanałów
naziemnych) będą gromadzone i przechowywane sygnały referencyjne (audio) w celu
umożliwienia dodatkowych analiz, w tym analiz na użytek ewentualnej fuzji z danymi
pochodzącymi z panelu telemetrycznego.

2) Liczba urządzeń, z których pobierane będą dane RPD, która zamknie się w przedziale 3-5

IV.

V.

mln urządzeń. Wyodrębniona część panelu będąca podstawą do testowania
funkcjonalności DAI obejmie 0,5 – 1 mln gospodarstw domowych, czyli urządzenia
raportujące dane RPD w trybie online, które można wzbogacić o dane lokalizacyjne
urządzenia z rejestru TERYT.
Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień:
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
Termin i sposób złożenia informacji na temat szacunkowej stawki godzinowej
Uzupełniony formularz szacunkowej wyceny (stanowiący załącznik nr 2 do zapytania) należy
przesłać na adres mailowy telemetria@krrit.gov.pl w terminie do dnia 25 maja 2020 r.

VI.

Pozostałe informacje:
1) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie
zapytania o szacunkową wartość, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
(nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
2) Niniejsze zapytanie o wartość szacunkową zamówienia nie stanowi także zapytania
ofertowego, ani ogłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Prowadzone jest tylko
w celu dokonania właściwego określenia wartości docelowego zamówienia zgodnie
z art. 32 cyt. ustawy.

