Warszawa, 10 maja 2019 r.
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny mający na
celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia polegającego na
opracowaniu systemu automatycznej weryfikacji wieku gracza w maszynach
samoobsługowych do sprzedaży gier i loterii LOTTO w oparciu w szczególności o
analizę obrazu z kamery przemysłowej w ramach tegorocznej edycji GovTech Polska.
Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w
czasie jego trwania. Zamawiający decyduje o zaproszeniu wybranych podmiotów do
dialogu, a informację taką przesyła drogą elektroniczną lub pisemnie.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

1. ZAMAWIAJĄCY
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

2. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE DIALOGU
Albert Pasek
tel. 22 518 93 07
e-mail: albert.pasek@totalizator.pl
Zamawiający preferuje komunikację elektroniczną na wskazany adres email. Wszelką inną
korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny na
opracowanie systemu automatycznej weryfikacji wieku gracza w maszynach samoobsługowych
LOTTO”.
3. PODSTAWA PRAWNA
Zamawiający informuje, że nie podlega Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a dialog techniczny
prowadzony będzie na opisanych poniżej zasadach.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie
zamówienia, którego przedmiotem jest rozwiązanie informatyczne z zakresu stworzenia systemu
automatycznej weryfikacji wieku gracza w maszynach samoobsługowych do sprzedaży gier i
loterii LOTTO w oparciu w szczególności o analizę obrazu z kamery przemysłowej (dalej:
Rozwiązanie).
Wykonawcy będą mieli za zadanie:
a. Stworzenie systemu, który weryfikować będzie wiek klienta gier LOTTO oraz zdrapek.
Mechanizm weryfikacji powinien w pierwszej kolejności rozpoznać wiek gracza
wykorzystując analizę obrazu z kamery przemysłowej zamontowanej w urządzeniu
samoobsługowym Totalizatora Sportowego.
b. W zależności od oszacowanego wieku i pewności co do jego określenia, system
powinien sugerować kolejne kroki - uruchomienie pogłębionych metod weryfikacji wieku
lub wydanie pozwolenia na grę. Wykonawca ma za zadanie zaproponować pogłębione
metody weryfikacji wieku oraz dokonać ich wyceny. Metody takie oparte mogą być np.
o czytnik dowodów osobistych lub inne sposoby, których zarówno koszt zastosowania
oraz skalowalność będą podlegać ocenie.

c.

Zintegrowanie systemu z automatyką obsługującą istniejące maszyny samoobsługowe
LOTTO.

Celem Dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, przekazywanych przez
Zamawiającego danych pozwalających przygotować pracę konkursową, stosowanych przez
Zamawiającego kryteriów oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy, oraz innych kwestii
technicznych związanych z realizacją tego zagadnienia.

5. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
a. Uczestnikiem Dialogu technicznego może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
b. Warunkiem udziału w Dialogu technicznym jest przesłanie zgłoszenia zawierającego
informacje identyfikujące uczestnika Dialogu, jego dane kontaktowe wraz ze
wskazaniem doświadczenia jakie posiada w obszarze przedmiotu Dialogu
technicznego.
c. Zgłoszenie do udziału w Dialogu technicznym, musi zostać przesłane na adres poczty
elektronicznej osoby kontaktowej wskazanej w ogłoszeniu.
d. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski.
e. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie jednego lub więcej spotkań z
Uczestnikami, prowadzonych w siedzibie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O sposobie
przeprowadzania każdego spotkania Zamawiający każdorazowo poinformuje
Uczestników. Zamawiający informuje, że planuje prowadzić Dialog techniczny podczas
wydarzenia Impact w Krakowie w dniu 22.05.2019 r.
f. O zakończeniu prowadzenia dialogu technicznego Zamawiający poinformuje wszystkie
podmioty, które przed jego zakończeniem zgłosiły wolę udziału w dialogu technicznym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym
jego etapie lub odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.
g. Uczestnictwo w Dialogu jest nieodpłatne, uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów
związanych z uczestnictwem w Dialogu.

6. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, przesyłają zgłoszenie zawierające
informacje identyfikujące, dane kontaktowe w szczególności telefon i adres poczty elektronicznej, oraz
wskazanie doświadczenia jakie posiada Podmiot w obszarze przedmiotu Dialogu technicznego (w
postaci prezentacji w formacie PowerPoint lub PDF).

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres albert.pasek@totalizator.pl
Termin składania zgłoszeń: do zakończenia dialogu.
Zamawiający planuje dopuścić do dialogu technicznego Podmioty, które charakteryzować będzie różne
doświadczenie i skala działania. W związku z powyższym, Zamawiający pozostawia sobie prawo do
dopuszczenia do dialogu technicznego tylko wybranych Podmiotów, które zgłoszą chęć udziału w
dialogu.

