
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
z dnia 03.02.2017 r. 

na zakup: usług badawczych 
 

1. Nazwa Zamawiającego   

 

Vivid Games S.A.  
ul. Gdańska 160,  
85-674 Bydgoszcz, 

2. Postanowienia ogólne   

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w 
związku z realizacjąi projektu w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. 
3. Przedmiot zamówienia   

Przedmiotem zamówienia są: 
1. Badania dotyczące klasteryzacji grup 
 zmierzające do opracowania metody identyfikacji grup użytkowników (w tym premium), stworzenie ich profilu 
oraz określenie i prognozowanie prawidłowości zachowań zakupowych z uwzględnieniem konwersji atrybutów 
do postaci numerycznej i możliwością redukcji wymiarowości przestrzeni atrybutów. Badania doboru narzędzi 
klasyfikujących pod kątem identyfikacji grup i zachowań. Walidacja narzędzi na wyodrębnionym z danych 
wejściowych zbiorze.  
 
Wykaz szczegółowych wymagań dot. przeprowadzonych badań stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zapytania. 
 
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 
 

4. Termin realizacji zamówienia    

1. Okres realizacji zamówienia: od 15.02.2017 do 30.06.2017 r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy 

będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 
5. Miejsce realizacji zamówienia    

1. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego lub 
Wykonawcy) 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić miejsce i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badań. 
 

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym  

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.  
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na 

koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 



 

 

 

 

 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji. 
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika. 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w 
przypadku, gdy wartość otrzymanych ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez 
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. 
 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem 
ofertowym.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, 
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 
upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu 
zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych 
działań w celu jej określenia. 

4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wyboru częściowego.  

 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów 

 

 

1. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%  
 

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 
 
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert, 
------------------------------                                                    x    100 
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie  
 
Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako 
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów,  
 

2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 
najwyższą liczbę punktów.  

3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały 
oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 



 

 

 

 

 

9.  Sposób przygotowania oferty   

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 3 „Przedmiot zamówienia” niniejszego 
zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym 
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę 
lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)  

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:  . 
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
3. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez 

osobę reprezentującą Wykonawcę – przekazanie pełnomocnictwa przez osobę reprezentującą Wykonawcę 
4. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu 

składania ofert. 
10.  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu   

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 
dnia 10.02.2017 r. 

2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: 
Vivid Games S.A.  
ul. Gdańska 160,  
85-674 Bydgoszcz, 
NIP: 9671338848 
 
lub mailem na adres: pawel.regulski@vividgames.com 

3. W przypadku nadania oferty przesyłka pocztową oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do 
siedziby spółki przed upływem terminu składania ofert. 
 
Osoba do kontaktu: Paweł Regulski 
pawel.regulski@vividgames.com  

11. Wykaz załączników  

 
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;  
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym.  
3. Załącznik nr 3 – wykaz szczegółowych wymagań dot. przeprowadzonych badań 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
 

……………………………….     ……………………………….. 
Pieczęć Wykonawcy             Miejscowość, data  

                                          
 

OFERTA 

 
Dane Wykonawcy 
Nazwa…………………………………………… 
Adres ……………………………………………………………… 
NIP………………………… REGON ……………………………. 
Nr KRS …………………………………………………………… 
Tel./Fax. …………………………………………………………… 
Adres e – mail……………………………………………………… 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia  ……………………przedstawiamy poniższą ofertę cenową: 
 

Opis Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto 

Badania dotyczące klasteryzacji grup - 
zmierzające do opracowania metody identyfikacji 
grup użytkowników (w tym premium), stworzenie 
ich profilu oraz określenie i prognozowanie 
prawidłowości zachowań zakupowych z 
uwzględnieniem konwersji atrybutów do postaci 
numerycznej i możliwością redukcji wymiarowości 
przestrzeni atrybutów. Badania doboru narzędzi 
klasyfikujących pod kątem identyfikacji grup i 
zachowań. Walidacja narzędzi na wyodrębnionym z 
danych wejściowych zbiorze zgodnie z wykazem 
szczegółowych wymagań dot. przeprowadzonych 
badań stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania. 

  

 

Razem:    

 

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych 
zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert. 

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania 
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Oświadczam/y, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją Zamawiającego   

 

……………………………… 

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym  

 
……………………………….     ……………………………….. 
     Pieczęć Wykonawcy       Miejscowość i data 

 
Oświadczenie 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia …………………………………………………………… 
 
ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 
 

oświadczam, że: 

 
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne  powiązania 
kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji. 
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika. 
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, 

co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

 
 
………………………………. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 03.02.2017 R. 

 

 

 

 

 

WYKAZ WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PROJEKTU GAME 

CONTENT PERSONALIZATION SYSTEM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi badawcze polegające na opracowaniu metody identyfikacji grup 
użytkowników (w tym premium), stworzenie ich profilu oraz okre lenie i i prognozowanie prawidłowo ci 
zachowań  zakupowych z uwzględnieniem konwersji atrybutów do postaci numerycznej i możliwo cią 
redukcji wymiarowo ci przestrzeni atrybutów. Badania doboru narzędzi klasyfikujących pod kątem 
identyfikacji grup i zachowań. Walidacja narzędzi na wyodrębnionym z danych wej ciowych zbiorze. 
 
W ramach zamówienia wykonawca musi spełnić wszystkie wymagania opisane w niniejszym 
dokumencie. 

 
Wymagania ogólne: 
 
<O_WYMAGANIE_10> 
Należy przeprowadzić badania z wykorzystaniem co najmniej poniższych rozwiązań programistycznychŚ 

● rozwiązania w chmurze, usługi cloud computingŚ 
AWS Machine Learning 
Google Machine Learning 
 

● biblioteki programistyczneŚ 
Apache Spark MLlib 
Apache Machout 
scikit-learn 
 

notatka: wykonawca musi ocenić powyższe rozwiązania i ich zastosowanie do wskazanych tematów, nie jest jednak 
ograniczony do powyższych rozwiązań, może dodatkowo zaproponować inne i je wykorzystać w badaniach I przedstawić w 
raporcie. 
</O_WYMAGANIE_10> 
 
<O_WYMAGANIE_20> 
Wykonawca musi wskazać jedno (1) najlepsze z wybranych rozwiązań chmurowych oraz 1 najlepszą 
bibliotekę programistyczną, która znajduje zastosowanie dla zadań. 
</O_WYMAGANIE_20> 
 
<O_WYMAGANIE_30> 
Dla wybranego rozwiązania chmurowego wykonawca musi zaimplementować program realizujący 
zadania. 
</O_WYMAGANIE_30> 
 
 
 
  



TEMAT 1:  
 

Stworzenie algorytmu i zaimplementowanie go w 
postaci narzędzia wskazującego potencjalny zakup 
oferty specjalnej przez gracza. 
 
 
 
Opis:  
 
Jednym z podstawowych elementów w grach mobilnych jest tzw. oferta specjalna w skład której 
wchodzą wirtualne dobra (np. rękawice bokserskie, spodenki, postacie), które użytkownik może zakupić 
po okazyjnej cenie. Dodatkową cechą tego typu ofert, często praktykowaną w grach na smartfony i 
tablety, jest limitowany czas, w ciągu którego oferta ta jest dostępna w sklepie. Tego typu promocje 
oferowane są wyłącznie w formie zakupu za wirtualną walutę, np za monety, które gracz może albo 
zdobyć w grze albo kupić za prawdziwą gotówkę.  
 
Ze względu na różne zachowania graczy oraz ich stopień zaawansowania bardzo istotna jest kwestia 
dywersyfikacji ofert wy wietlanych w grze. Aktualnie wszystkie oferty specjalne, występujące w grze 
oferowane są jednocze nie do wszystkich grup (segmentów) użytkowników niezależnie od tego, czy są 
to gracze nowi, czy zaawansowani, co więcej oferta nie jest dostosowana do indywidualnych potrzeb 
gracza i wy wietlana jest w sposób przypadkowy. Często zdarza się sytuacja, że gracz ma oferowany 
promocyjny zakup dobra, które już kupił lub zdobył. W momencie gdy wła ciwa oferta, którą akurat 
gracz potrzebuje, trafia do dobrze stargetowanego użytkownika jest on bardziej skłonny ją kupić, co 
więcej w sytuacji gdy nie ma wystarczającej ilo ci wirtualnej waluty, jest on nawet skłonny dokonać 
mikropłatno ci za realną walutę. Tego typu oferta pozwoli zatem zwiększyć podstawowe wskaźniki 
monetyzacyjne w grze m.in. takie jak konwersję oraz ARPDAU (ang. Average Revenue Per Daily 
Active User ).  
 

rodkiem prowadzącym do lepszego dopasowywania ofert specjalnych jest m.in. analiza koszykowa.  W 
analizie tej istotne jest ustalenie jakie rzeczy gracz kupuje najczę ciej, w jakiej kolejno ci i w powiązaniu 
z jakimi innymi rzeczami. Analiza koszykowa pozwala na identyfikację zależno ci (reguł) co do zakupu 
kolejnych rzeczy z potencjalnego koszyka dostępnych zakupów.  
 
W grze mamy do czynienia z koszykiem potencjalnych itemów, które gracz może wybrać. Ustalona 
reguła pozwala stwierdzić na jaką kolejną rzecz gracz się zdecyduje, jeżeli wcze niej dokonał zakupu 
okre lonego dobra. Oprócz identyfikacji reguł analiza koszykowa pozwala również na ustalenie stopnia 
pewno ci, że dana reguła będzie obowiązywać. Pozwala to na przeprowadzenie rankingu reguł od 
najbardziej prawdopodobnej do najmniej prawdopodobnej. Oznacza to, że analiza koszykowa może 
zostać z powodzeniem wykorzystana przy decyzjach dotyczących zarządzania dystrybucji dóbr w grze. 
W każdej grze mamy do czynienia z koszykiem potencjalnych itemów, które gracz może wybrać. 
Ustalenie reguł pozwala nam na podstawie historii zakupowej gracza przewidzieć jego zachowanie 
dotyczące kolejnych wyborów. 
 
Wstępna analiza powstałego mechanizmu powinna dotyczyć redukcji potencjalnych dóbr 
zamieszczanych ofercie specjalnej, tak aby wyeliminować niektóre powiązania między mało istotnymi 



dobrami, których zakup wynika z naturalnej mechaniki gry. Integralną czę cią oferty specjalnej jest 
promocyjna cena oferowanego dobra oraz czas, w którym promocja jest dostępna.  
 
Zleceniodawca zakłada że stworzony algorytm da możliwo ć optymalizacji ceny i czasu oferty specjalnej 
tak aby można było maksymalizować konwersję i przychody. Niniejsze zadanie nie wymusza na 
wykonawcy stworzenie rozwiązania na bazie algorytmów analizy koszykowej i jest jedynie sugestią. 
 
Cel: 
 
Celem jest zbudowanie narzędzi na bazie algorytmu, które na bazie modelu danych zbudowanego w 
oparciu o dane historyczne, informacji wej ciowych o pojedynczym graczu, oraz listy potencjalnych 
zakupów, okre lą prawdopodobieństwo dokonania przez tego gracza zakupu każdej rzeczy z wej ciowej 
listy zakupów. 
 
Wymagania szczegółowe: 
 
<T1_WYMAGANIE_10>  
Na bazie analizy koszykowej lub wykorzystując inne zaawansowane narzędzia 
statystyczno-matematycznego należy stworzyć algorytm, który będzie na podstawie historycznych 
danych empirycznych, uzyskanych w grze, tworzył reguły decyzyjne polegające na  identyfikacji i 
predykcji zakupu kolejnego dobra przez wybranego użytkownika. 
 
notka: Wykonawca ma dowolność w doborze algorytmów, wskazany jest wybór najbardziej optymalnego w zakresie prędkości 
działania, konsumpcji zasobów obliczeniowych oraz pamięciowych, a także w zakresie dokładności decyzyjnej (trafności 
prognoz). 
</T1_WYMAGANIE_10> 
 
<T1_WYMAGANIE_15> 
Prace zlecone wykonawcy zostaną przeprowadzone z użyciem danych wyj ciowych dostarczonych 
przez zleceniodawcę w formacie CSV. 
 
notatka: Dane beda dostarczone w formie tablicy zakupow wirtualnych dóbr ktore dokonal gracz wraz z  jego historią, zapisane 
w postaci pliku CSV. 
</T1_WYMAGANIE_15> 
 
<T1_WYMAGANIE_20> 
Precyzja stworzonych reguł decyzyjnych dla zależno ci łatwo prognozowalnych nie będzie mniejsza niż 
80%, natomiast dla trudno prognozowalnych nie będzie mniejsza niż 60%. (TPRATE i ACCURACY) 
 
notatka:Zleceniodawca (VG) przekaże wykonawcy informacje o tym, które zależnosci są łatwo prognozowalne, a które są 
trudno prognozowalne. 
</T1_WYMAGANIE_20> 
 
<T1_WYMAGANIE_50> 
Mechanizmy mają mieć możliwo ć specyfikacji listy przedmiotów (included items), które są analizowane 
przez algorytmy identyfikacyjno-predykcyjne. Je li wyspecyfikowana lista jest pusta, to algorytmy wezmą 
pod uwagę wszystkie przedmioty, oprócz tych, które znajdują się na li cie wykluczonych przedmiotów. 
</T1_WYMAGANIE_50> 
 
<T1_WYMAGANIE_60> 



Mechanizmy mają mieć możliwo ć specyfikacji przedmiotów, które mają zostać wykluczone z listy 
przedmiotów analizowanej przez algorytmy. 
</T1_WYMAGANIE_60> 
 
<T1_WYMAGANIE_70> 
Należy stworzyć narzędziaŚ 

● [A] narzędzie do tworzenia modelu identyfikacyjno-predykcyjnego na bazie 
historycznych (empirycznych) zakupów graczy dostarczonych przez Vivid Games w postaci 
plików CSV zawierających listę wszystkich transakcji (z czasem, przedmiotem, identyfikatorem 
gracza i identyfikatorem sesji),  

● [B] narzędzie do podejmowania decyzji na bazie modelu uzyskanego w wyniku 
działania narzędzia do tworzenia modelu identyfikacyjno-predykcyjnego oraz danych 
wej ciowych w postaci listy transakcji danego gracza. 

</T1_WYMAGANIE_70> 
 
<T1_WYMAGANIE_80_A> 
Czas tworzenia modelu identyfikacyjno-predykcyjnego nie powinien przekraczać 1 godziny przy 
założeniu, że proces działa na jednym jądrze procesora i konsumuje maksymalnie 3 GB pamięci 
operacyjnej. 
</T1_WYMAGANIE_80_A> 
 
<T1_WYMAGANIE_80_B> 
Czas podejmowania decyzji przez wskazany algorytm decyzyjny nie może być większy niż 100 
milisekund przy założeniu, że proces działa na jednym jądrze procesora i konsumuje nie więcej niż 32 
MB pamięci operacyjnej. 
</T1_WYMAGANIE_80_B> 
 
<T1_WYMAGANIE_200> 
Preferowany język programowania dla stworzonych narzędzi to Java 8. W przypadku wyboru innego 
rodowiska uruchomieniowego muszą być zapewnione mechanizmy wykonawcze wywoływalne z języka 

Java 8. 
</T1_WYMAGANIE_200> 
 
<T1_WYMAGANIE_210> 
Wybrane algorytmy powinny być programowalne w popularnych jezykach programowania - tj. Java, 
C/C++, Python, Groovy, Scala. To samo oczekiwanie dotyczy wskazanych bibliotek - musza byc 
integrowalne w oprogramowanie napisane w jednym z jezykow - Java, C/C++, Python, Groovy lub 
Scala. 
</T1_WYMAGANIE_210> 
 
<T1_WYMAGANIE_300> 
Zestaw reguł łatwo prognozowanych będzie dostarczony przez Vivid Games, i te mają być użyte przez 
wykonawcę do testów przedmiotu zlecenia. 
</T1_WYMAGANIE_300> 
 
<T1_WYMAGANIE_310> 
Zestaw reguł trudno prognozowanych będzie dostarczony przez Vivid Games, i te mają być użyte przez 
wykonawcę do testów przedmiotu zlecenia. 
</T1_WYMAGANIE_310> 
 



<T1_WYMAGANIE_400> 
Wynikiem działania narzędzia do podejmowania decyzji [B] jest przedmiot, który powinien być 
zaoferowany danemu graczowi jako oferta specjalna. 
</T1_WYMAGANIE_400> 
 
<T1_WYMAGANIE_500> 
Dostawca musi dostarczyć harmonogram prac z podziałem na etapy przed rozpoczęciem prac nad 
zleceniem. 
 
notatka: Na podstawie wskazanego harmonogramu, okreslone zostana terminy odbioru i akceptacji dostaw przez 
zleceniodawce. 
</T1_WYMAGANIE_500> 
 
<T1_WYMAGANIE_510> 
Dostawca musi dostarczyć design techniczny dotyczący narzędzi będących przedmiotem zlecenia, 
przed rozpoczęciem prac implementacyjnych i uzyskać akceptację ze strony VG na kontynuacje prac. 
</T1_WYMAGANIE_510> 
 
<T1_WYMAGANIE_520> 
Wynikiem zlecenia będzie dostarczony kod źródłowy z komentarzami oraz raport zawierający wyniki 
testów wydajno ciowych oraz testów funkcjonalnych weryfikujących spełnienie w/w wymagań. 
</T1_WYMAGANIE_520> 
 
<T1_WYMAGANIE_530> 
Wynikiem zlecenia bedzie lista badanych algorytmow, referencje do informacji n/t wybranych 
algorytmow, dostarczony pseudokod wybranych algorytmow z komentarzami oraz raport zawierajacy 
wyniki testow jakosciowych wybranych do badan rozwiazan. Istotne jest rowniez wskazanie wszelkich 
bibliotek realizujacych wybrane algorytmy. 
 
notatka: Wybrane algorytmy i bliblioteki powinny byc dostepne bezplatnie. W przypadku istnienia bilblitek alternatywnych ale 
platnych, ktore dostarczaja lepszych wynikow niz wskazane bezplatne - raport ma wskazywac dostawce i koszt. 
</T1_WYMAGANIE_530> 
 
<T1_WYMAGANIE_540> 
W raporcie podane zostana informacje o zlozonosci obliczeniowej algorytmow i przewidywana projekcja 
czasu wykonywania operacji na wybranym testowym srodowisku, z podanymi danymi wejsciowymi. 
</T1_WYMAGANIE_540> 
 
  



 

TEMAT2: 
Stworzenie algorytmu i zaimplementowanie go w 
postaci narzędzia wskazującego potencjalny zakup 
mikropłatności przez gracza. 
 
Opis: 
 
Jednym z kluczowych elementów w grach mobilnych jest prawidłowa identyfikacja do jakiego segmentu 
(grupy) użytkowników należy gracz oraz czy i jakiej dokona w najbliższym czasie mikropłatno ci. Wiedza 
ta pozwala na dostosowanie oferty dopasowanej do portfela i preferencji gracza.  
 
Bardzo istotne jest poznanie gracza, jeszcze przed momentem dokonania pierwszego zakupu, dzięki tej 
wiedzy można mu przedstawić ofertę dostosowaną do jego potrzeb i możliwo ci. Aby to osiągnąć należy 
posiadać informacje na temat historii jego zachowań oraz mieć narzędzie pozwalające na dokonanie 
trafnej prognozy.  
 
Poziom skłonno ci gracza do wykonania mikropłatno ci w grze jest nieobserwowalny. Jednak w wyniku 
posiadanej skłonno ci obserwowalny jest wynik zachowania gracza, czy dokonał on mikropłatno ci na 
wybranym jej etapie. Wynik zachowania gracza możemy opisać za pomocą zmiennej jako ciowej 
zero-jedynkowej. Zmienna zero-jedynkowa przyjmuje warto ć jeden, jeżeli na wybranym etapie gry 
gracz dokonał mikropłatno ci albo warto ć zero, jeżeli gracz nie dokonał mikropłatno ci. Dla ustalonego 
etapu gry, możemy przyporządkować dla każdego z graczy zbiór zmiennych, które mogą potencjalnie 
wiadczyć o wysokim lub niskim poziomie skłonno ci do wykonania mikropłatno ci w grze. Zmienne te 

opisują różne aspekty zachowania gracza i mogą zostać wykorzystane jako charakterystyki wiadczące 
o tym, czy gracz wykona mikropłatno ć.  
 
Modelami pozwalającymi na opis zmiennych jako ciowych są modele logitowy i probitowy. 
Wykorzystanie modeli logitowych lub probitowych pozwala na realizację dwóch celów. Realizacja 
pierwszego celu polega na możliwo ci ustalenia dla dowolnego gracza, czy interesująca nas zmienna 
przyjmie warto ć jeden lub zero, czyli czy gracz wykona wybraną  mikropłatno ć. Z kolei realizacja 
drugiego celu pozwala podzielić charakterystyki opisujące zachowanie gracza na dwie kategorie, 
sprzyjające dokonania mikropłatno ci oraz charakteryzujące graczy, którzy najprawdopodobniej nie 
dokonają mikropłatno ci.  
 
Tego typu mechanizm mógłby być zaimplementowany w wielu miejscach w grze i wskazywać, którą 
konkretnie mikropłatno ć zaproponować. Stworzenie algorytmu i mechanizmu identyfikującego i 
klasyfikującego gracza premium wraz z okre leniem, co kupi oraz z systemem optymalizacji oferty w 
znacznym stopniu poprawiło by poziom kluczowych wskaźników monetyzacji,  
  



Cel: 
 
Celem zadania jest stworzenie algorytmu, który na podstawie zdefiniowanych wcześniej grup 
użytkowników stworzy ich profil. Tworzenie algorytmu odbędzie się na podstawie danych 
historycznych, w których zawarte są informacje na temat charakterystyk gracza w momencie 
dokonania zakupu (lub nie dokonania). W dalszej kolejności na tej podstawie algorytm określi do jakiej 
grupy należy nowy użytkownik, czy można zaliczyć go do gracza płacącego oraz jaką mikropłatność 
potencjalnie kupi. Jako grupę rozumie się użytkowników, którzy dokonali (lub nie) mikropłatność 
dostępną w sklepie. Algorytm powinien uwzględniać zmienną listę charakterystyk gracza, ponieważ 
wraz z rozwojem gry dochodzą/zmieniają się informacje o użytkownikach. 
 
Wymagania szczegółowe: 
 
<T2_WYMAGANIE_10> 
Należy stworzyć algorytm identyfikujący i klasyfikujący graczy, w oparciu o modele logitowe lub 
probitowe lub ew. inne zaawansowane narzędzia statystyczno - matematyczne, który obliczy do jakiego 
segmentu premium należy analizowany gracz oraz jakie jest prawdopodobieństwo zakupu przez niego 
każdej mikropłatno ci w wybranym momencie gry i następnie na tej podstawie wskazanie zakupu 
najbardziej prawdopodobnej mikropłatno ci. 
</T2_WYMAGANIE_10> 
 
 
<T2_WYMAGANIE_15> 
Prace zlecone wykonawcy zostana przeprowadzone z uzyciem danych wejsciowych dostarczonych 
przez zleceniodawce w formie plików CSV. 
 
notatka: Dane beda dostarczone w formie tablicy zakupow mikropłatności dokonanych przez  gracza wraz z  jego historią. 
</T2_WYMAGANIE_15> 
 
<T2_WYMAGANIE_20> 
Precyzja stworzonych reguł identyfikacji, klasyfikacji  i predykcji nie będzie mniejsza niż 70%. (TPRATE i 
ACCURACY) 
</T2_WYMAGANIE_20> 
 
<T2_WYMAGANIE_40> 
Stworzone muszą zostać następujące narzędziaŚ 

- [C] narzędzie do tworzenia modelu identyfikacyjno-predykcyjno, 
- [D] narzędzie do podejmowania decyzji 

</T2_WYMAGANIE_40> 
 
<T2_WYMAGANIE_50_C> 
Narzędzie do tworzenia modelu identyfikacyjno-predykcyjnego [C] jako dane wej ciowe konsumować 
powinno historię graczy (lista plików w formacie JSON) i na jej bazie tworzyć model 
identyfikacyjno-predykcyjny. 
</T2_WYMAGANIE_50_C> 
 
<T2_WYMAGANIE_60_C> 
Narzędzie do tworzenia modelu identyfikacyjno-predykcyjny[C] ma korzystać z danych historycznych, na 
bazie których następnie zostanie zbudowany model identyfikacyjno-predykcyjny okre lający preferencje 
zakupowe graczy premium.  



 
notatka: Plików w których będzie przechowywana historia danego uzytkownika moze byc wiecej w zaleznosci od momentu 
pomiaru. 
</T2_WYMAGANIE_60_C> 
 
<T2_WYMAGANIE_70_D> 
Narzędzie do podejmowania decyzji musi okre lić prawdopodobieństwo dokonania przez gracza 
płatno ci na bazie jego indywidualnej historii czynno ci w czasie oraz na bazie listy wszystkich 
możliwych mikropłatno ci przekazanej jako dane wej ciowe, okre lić prawdopodobieństwo zakupu 
każdej z mikropłatno ci znajdującej się na li cie i zwrócić te prawdopodobieństwa jako dane wyj ciowe. 
Wyj ciowa lista musi zawierać posortowane mikropłatno ci od najwyższego prawdopodobieństwa 
zakupu. 
 
notatka: Historia ta będzie w takim samym formacie jak historia wszystkich użytkowników (pliki CSV). 
</T2_WYMAGANIE_70_D> 
 
<T2_WYMAGANIE_90_C> 
Czas tworzenia modelu identyfikacyjno predykcyjnego dotyczącego zachowań zakupowych graczy 
premium nie powinien przekraczać 1 godziny przy założeniu, że proces działa na jednym jądrze 
procesora i konsumuje maksymalnie 3 GB pamięci operacyjnej. 
</T2_WYMAGANIE_90_C> 
 
<T2_WYMAGANIE_90_D> 
Czas podejmowania decyzji przez algorytm decyzyjny nie może być większy niż 10 milisekund przy 
założeniu, że proces działa na jednym jądrze procesora i konsumuje nie więcej niż 32 MB pamięci 
operacyjnej. 
</T2_WYMAGANIE_90_D> 
 
<T2_WYMAGANIE_200> 
Preferowany język programowania dla stworzonych narzędzi to Java 8. W przypadku wyboru innego 
rodowiska uruchomieniowego muszą być zapewnione mechanizmy wykonawcze wywoływalne z języka 

Java 8. 
</T2_WYMAGANIE_200> 
 
<T2_WYMAGANIE_210> 
Wybrane algorytmy powinny byc programowalne w popularnych jezykach programowania - tj. Java, 
C/C++, Python, Groovy, Scala. To samo oczekiwanie dotyczy wskazanych bibliotek - musza byc 
integrowalne w oprogramowanie napisane w jednym z jezykow - Java, C/C++, Python, Groovy lub 
Scala. 
</T2_WYMAGANIE_210> 
 
 
<T2_WYMAGANIE_500> 
Dostawca musi dostarczyć harmonogram prac z podziałem na etapy przed rozpoczęciem prac nad 
zleceniem. 
 
notatka: Na podstawie wskazanego harmonogramu, okreslone zostana terminy odbioru i akceptacji dostaw przez 
zleceniodawce. 
</T2_WYMAGANIE_500> 
 
<T2_WYMAGANIE_510> 



Dostawca musi dostarczyć design techniczny dotyczący narzędzi będących przedmiotem zlecenia, 
przed rozpoczęciem prac implementacyjnych i uzyskać akceptację ze strony VG na kontynuacje prac. 
</T2_WYMAGANIE_510> 
 
<T2_WYMAGANIE_520> 
Wynikiem zlecenia będzie dostarczony kod źródłowy z komentarzami oraz raport zawierający wyniki 
testów wydajno ciowych oraz testów funkcjonalnych weryfikujących spełnienie w/w wymagań. 
</T2_WYMAGANIE_520> 
 
<T2_WYMAGANIE_530> 
Wynikiem zlecenia bedzie lista badanych algorytmow, referencje do informacji n/t wybranych 
algorytmow, dostarczony pseudokod wybranych algorytmow z komentarzami oraz raport zawierajacy 
wyniki testow jakosciowych wybranych do badan rozwiazan. Istotne jest rowniez wskazanie wszelkich 
bibliotek realizujacych wybrane algorytmy. 
 
notatkaŚ Wybrane algorytmy i bliblioteki powinny byc dostepne bezplatnie. W przypadku istnienia bilblitek alternatywnych ale 
platnych, ktore dostarczaja lepszych wynikow niz wskazane bezplatne - raport ma wskazywac dostawce i koszt. 
</T2_WYMAGANIE_530> 
 
 
<T2_WYMAGANIE_540> 
W raporcie podane zostana informacje o zlozonosci obliczeniowej algorytmow i przewidywana projekcja 
czasu wykonywania operacji na wybranym testowym srodowisku, z podanymi danymi wejsciowymi. 
</T2_WYMAGANIE_540> 
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