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Kraków, dnia 19.04.2021 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

na „Dostawę licencji na dostęp do bazy danych na 12 miesięcy, firm działających w Europie i na 

pozostałych kontynentach (minimum 60 rynków) z możliwością dokonania eksportu pełnych 

danych teleadresowych (minimum 18 000 rekordów)”. 

 

1.Jeśli chodzi o bazę światową o której mowa w zapytaniu, czy zamiast kodów PKD mogą być 
uwzględnione inne kody, które używane są na rynku zagranicznym. Kody PKD nie są używane na 
rynkach światowych (KODY: SIC, NACE, NAICS, ANZIC, ISIC)? Oczywiście posiadamy spis kodów SIC 
i opisy do tych kodów.  
 
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że mogą być inne kody. 
 
2. Jeśli chodzi o bazę, czy wymogiem jest aby zawierała powiat i gminę, gdyż zagraniczna baza nie jest 
typowo odpowiednikiem bazy polskiej a takie informacje są uwzględniane w bazach polskich?  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma wymogu zawierania powiatu i gminy, ale powinna ona 
mieć odniesienie do innych odpowiedników polskich jednostek administracyjnych. 
 
3. Jeszcze proszę o wyjaśnienie co mają Państwo na myśli aby można wyszukiwać po szczegółowych 
produktach czy sektorach prowadzonej działalności. 
 
Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest zaprezentowanie danych wskazujących co jest głównym 
przedmiotem prowadzenia działalności danej firmy oraz w miarę możliwości jakie produkty/usługi oferuje.  
 
4.Czy warunkiem jest wyszukiwanie po miejscu prowadzonej działalności czy jednak może być w tym 
przypadku adres zarejestrowania firmy? 
 
Odpowiedź: Preferowane jest, aby były informacje zarówno o miejscu prowadzonej działalności jak 
i miejscu rejestracji (o ile miejsce prowadzenia działalności jest inne niż miejsce rejestracji). 
 
5.Jeśli chodzi o możliwość tworzenia analiz statystycznych, to czy mają Państwo na myśli możliwość 
tworzenia takich analiz na podstawie danych zawartych w bazie i eksportowanych ale wykonanych we 
własnym zakresie?  
 
Odpowiedź:  tak 
 
6.Ostatnie, bardzo istotne pytanie, czy dostęp do adresów mail tylko do USA i UK spełnia Państwa 
warunki?  
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że preferowany jest dostęp do tego zakresu danych, w przypadku 
braku - minimum to adres stron internetowych firm. 
 

 

 

 

 

 

 
 


