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ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 12-04-2021 r. 

Zamawiający: 

Lokalna Grupa Działania  

„Kaszubska Droga”  

ul. Józefa Wilczka 7  

84-242 Luzino 

NIP: 588-227-10-10 

 

Opis przedmiotu zapytania:  

Opracowanie i wydanie gry planszowej w ramach projektu pt.: Tożsamość kulturowa skarbem 

Kaszub i Opolan 

 

Informacja dotyczące usługi ze strony Zamawiającego:  

1. Stworzenie koncepcji tj. logiki gry, szczegółowych opisów, projektu gry planszowej o 

charakterze edukacyjnym propagującej m.in. atrakcje krajobrazowe i dziedzictwo 

kulturowe obszaru LGD „Kaszubska Droga” oraz Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

2. Gra zawierać będzie: nazwę, ciekawe motto, atrakcyjną szatę graficzną, szczegółowo 

określone zasady zapisane w formie regulaminu, podział na kategorie, listę i opis 

wszystkich składowych elementów takich jak karty, plansze, pionki, kostki itp. 

3. Dodatkowym elementem gry będzie wykorzystanie w mechanice gry kodów QR wraz z 

aplikacją służącą do czytania kodów lub dedykowaną stroną internetową. 

4. Gra przeznaczona będzie dla osób 8+. Uniwersalny charakter gry umożliwiać będzie 

dotarcie do jak największego grona odbiorców w zróżnicowanym wieku i o różnym 

poziomie wiedzy z zakresu np. atrakcji, ciekawostek obejmujących zagadnienia przyrody, 

krajobrazu, historii, tradycji, języka kaszubskiego, gwary opolskiej, miejsc pamięci itd. 

obszaru LGD „Kaszubska Droga” oraz Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

5. Gra zawierać będzie m.in. zdjęcia i/lub wizualizacje pochodzące od Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedstawi propozycje opakowania. Zamawiający przekaże dodatkową 

grafikę okładki (spójną dla całości projektu) wraz z odpowiednim logowaniem 

programowym. 

7. Opracowanie projektów graficznych i tekstowych należeć będzie do Wykonawcy, przy 

czym Zamawiający będzie miał prawo zadania zmian/ wprowadzania korekt w tych 

materiałach oraz założeniach koncepcji gry przez wybranego wykonawcę, które to 

żądania Zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania na własny koszt i do przedstawiania 

Zamawiającemu w załączeniu do formularza ofertowego koncepcji gry i jej głównych 

składników umożliwiających Zamawiającemu przynajmniej ogólne zapoznanie się z 

proponowanymi zasadami rozgrywki i ich analizę. 

9. Wykonawca przekazuje prawa autorskie do wszystkich plików graficznych oraz 

koncepcji danej gry. 

10. Wycena dla ilości 1000 szt. zawierać będzie: opracowanie koncepcji, zasad i regulaminu 

gry, kompleksowe wyprodukowanie oraz koszt dostawy w dwie lokalizacje na terenie 
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Polski tj. Luzino, woj. pomorskie oraz Krapkowice woj. opolskie. 

11. Ważność złożonej przez Wykonawcę oferty wynosi 4 miesiące od dnia jej przedłożenia. 

 

Miejsce i termin zgłoszenia oferty: 

Oferent przedstawi Lokalnej Grupie Działania „Kaszubska Droga” na formularzu ofertowym 

propozycję cenową wraz z dodatkowymi informacjami mającymi wpływ na wybór oferenta, 

najpóźniej do 21.04.2021 r., do godziny 12:00. Ofertę należy przedstawić w wersji elektronicznej 

tj. skanem z podpisem/ podpisami osoby/ osób upoważnionej/ ych na adres na adres e-mail: 

biuro@kaszubskadroga.pl 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia 

zamówienia wraz z fakturą, w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu zlecenia 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Kryteria wyboru oferty, obejmują: 

 Zgodność złożonej oferty ze specyfikacją, 

 Koncepcję gry i jej atrakcyjność, 

 Cenę brutto całego zamówienia, 

 Doświadczenie w realizacji podobnych zadań. 

 

Klauzule zapytania ofertowego: 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” dokona wyboru Wykonawcy na podstawie 

złożonych ofert. 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”  zastrzega możliwość zmiany ilości bądź 

rezygnację z rozeznania bez podania przyczyny. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na 

celu wyłącznie rozeznanie rynku.  

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Emilia Ogonowska- asystent biura LGD adres e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl,  telefon numer 

668-522-476.   
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