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Odpowiedzi na pytanie 

w konkursie pn. „System klasyfikowania zgłoszeń – GovTech Polska” 

(nr postępowania:  BG-II.211.19.2019)

Pytanie  Uczestnika konkursu:
Chciałbym nawiązać do pytania o format plików w zbiorze testowym. Zakładam, że będą 
to dokumenty w podobnym formacie jak te z roku 2019, ale z pominięciem pierwszej 
strony. Czy możemy prosić o udostępnienie (np. przez FTP) przykładowych plików, 
które będą w takim samym formacie jak dane testowe, w celu rozwiania wątpliwości? 
Choćby poprzez modyfikację wybranych dokumentów, które już znajdują się w 
udostępnionym zbiorze danych.

Poza tym, czy możemy prosić o udostępnienie także przykładowego pliku wynikowego 
w oczekiwanym formacie? Np. w formie pliku CSV wypełnionego przykładowymi 
danymi ze wszystkimi oczekiwanymi polami (np. nazwa pliku, kategoria, 
prawdopodobieństwo) na podstawie kilku dokumentów ze zbioru treningowego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający określił w pkt 9.1 Regulaminu, iż na I etapie konkursu: Dostarczone 
oprogramowanie musi posiadać dołączoną instrukcję przeprowadzenia testu 
klasyfikacji (w szczególności lokalizację folderu w którym należy umieścić dokumenty 
do klasyfikacji) w taki sposób aby jednoznacznie możliwe było określenie wyniku 
klasyfikacji, np.  pary nazwa pliku –  klasa. Minimalne oczekiwane informacje to:

1. Jednoznaczne oznaczenie zgłoszenia (np. nazwa pliku)
2. Jednoznaczne oznaczenie klasy.

Wspomniana wartość prawdopodobieństwa jest tutaj fakultatywna.

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej następujące przykładowe pliki:

1) opis_P394983.pdf (turbina wiatrowa)

2) opis_P396558.pdf (pojazd rowerowy do jazdy na stojąco)

3) PL221075B1 (Opis Patentowy pojazd rowerowy do jazdy na stojąco)

4) PL222254B1.pdf (Opis patentowy Turbina wiatrowa)

5) rysunek_P396558.pdf (pojazd rowerowy)

6) rysunki_P394983.pdf (turbina)

7) zastrzeżenia_P394983.pdf (Zastrzeżenia patentowe – turbina wiatrowa)
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8) zastrzeżenie_P396558.pdf (Zastrzeżenie patentowe – pojazd rowerowy)
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