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T Komp Tomasz Kruszewski 

Ul. Smukalska 33 

85-565 Bydgoszcz 

Bydgoszcz, 15.12.2014 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na 

Zakup usługi  informatycznej 

W ramach POIG Działanie 5.4:  

„Fundusz badań i wdrożeń”   

 

Zawracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na zakup praw do licencji silnika OCR wraz 

z kodami źródłowymi w ramach Działania 5.4: „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań 

i rozwoju technologii” osi priorytetowej 5 :Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”,  

Tytuł projektu: „Doc Rider”. 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: zakup praw do silnika licencji OCR wraz z kodami 

źródłowymi (specyfikacja w załączniku nr 1). 

 

 

Maksymalny czas realizacji: do 19.01.2015 

 

Warunkiem dopuszczenie do udziału w postępowaniu ofertowym jest spełnienie łącznie 

poniższych kryteriów: 

• Doświadczenie w dostarczaniu systemów dla spółek giełdowych lub zagranicznych 

opartych o kulturę pracy w międzynarodowym środowisku, 

• Doświadczenie w realizacji wdrożeń projektów wieloetapowych – min.  pół roku. 

• Doświadczenie w tworzeniu systemów – min. 3 lata, 

• Doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych wykorzystujących 

metody statystyczne – min. 3 lata,  

• Doświadczenie w gromadzeniu i analizie dużej ilości danych  z różnych systemów i 

formatów, 
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• Doświadczenie w wykorzystywaniu predykcyjnych modeli do prognozowania, 

• Doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań  dla platform mobilnych, 

• Doświadczenie w kreowaniu interfejsów wykorzystujących elementy HTML5, 

• Doświadczenie w integracji i konsolidacji danych pochodzących z różnych źródeł, 

• Doświadczenie w wielowymiarowej analizie danych opartej na wielowymiarowym 

modelu danych (OLAP) 
 

Złożona oferta powinna zawierać: 

• Nazwę i adres oferenta 

• Datę sporządzenia 

• Cenę całkowitą netto i brutto, 

• Termin ważności oferty, 

• Warunki i termin płatności, 

• Podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową 

 

Oferta może być dostarczona: 

• Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mieszczynska@tkomp.pl 

• Za pośrednictwem poczty na adres: T Komp Tomasz Kruszewski, ul. Smukalska 33,  

85-565 Bydgoszcz 

• Osobiście w siedzibie T Komp Tomasz Kruszewski, ul. Smukalska 33, 85-565 Bydgoszcz 

Termin  składania ofert upływa: 23.12.2014 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie oferenta nie 

później niż dnia 02.01.2015 r. 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Silnik OCR musi charakteryzować się: 

- dostępnością kodu źródłowego z możliwością udostępnienia interfejsów programistycznych dla 

aplikacji opartych o platformę Microsoft.NET. 

- wbudowanymi mechanizmami segmentacji obrazu (ang. adaptive tresholding). 

- wbudowanymi mechanizmami znajdowania poziomu linii tekstu (baseline detection). 

- wbudowany mechanizm detekcji zmiany odstępu pomiędzy słowami w liniach tekstu. 

- adaptacyjnym klasyfikatorem dla rozpoznawanych znaków. 

- pełnym wsparciem dla kodowania UTF-8.Wymagana jest także jasność licencyjna umożliwiająca 

dalszą modyfikację, sprzedaż oraz dystrybucję.   

Udzielona licencja musi obejmować następujące pola eksploatacji: wykorzystywanie, modyfikację, 

cyfrowe powielanie w dowolnych ilościach, włączenie zmodyfikowanego lub niezmodyfikowanego 

silnika OCR w formie źródłowej oraz skompilowanej do własnych rozwiązań informatycznych oraz 

produktów, dystrybucję jako część integralną z własnymi rozwiązaniami informatycznymi oraz 

produktami. 

 


