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 ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 05.09.2018 r.  

 

I. Podmiot prowadzący zapytanie ofertowe: 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ul. Kilińskiego1; 47-303 Krapkowice 

NIP: 1990052018 

II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego: stworzenia i wydania gry planszowej  

Nazwa Opis Ilość 

Gra planszowa  

•  Stworzenie koncepcji – mechanika i szczegółowe opisy, 

projekt gry planszowej o charakterze edukacyjnym 

propagująca niematerialne dziedzictwo kulturowe 10 

gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny oraz MAS Opavsko (partner czeski projektu).  

•  Gra musi zawierać: chwytliwą nazwę, interesujące 

motto, atrakcyjną szatę graficzną, szczegółowo określone 

zasady zapisane w formie regulaminu, przykładowe karty 

pytań  

z propozycją podziału na kategorie, listę i opis wszystkich 

składowych elementów takich jak karty, plansze, pionki 

kostki itp. Wraz z ich wizualizacją, propozycję 

opakowania, uniwersalny charakter umożliwiający 

dotarcie do jak największego grona odbiorców w 

zróżnicowanym wieku  

i o różnym poziomie wiedzy z zakresu niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego. 

•  Opracowanie projektów graficznych i tekstowych 

należeć będzie do Wykonawcy, przy czym Zamawiający 

będzie miał prawo żądania zmian/wprowadzania korekt w 

tych materiałach oraz założeniach koncepcji gry przez 

wybranego wykonawcę, które to żądania Zamawiającego 

wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

•  Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania na 

własny koszt i do przedstawienia Zamawiającemu wraz z 

ofertą  

w ramach terminu wyznaczonego na złożenie ofert  

– prototypu gry i jej głównych składowych  

500 szt. 
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(w tym regulaminu gry) umożliwiającego 

Zamawiającemu przynajmniej ogólne zapoznanie się z 

proponowanymi zasadami rozgrywki i ich analizę.  

•  Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji 

projektu zlecić wyprodukowanie gry. 

•  Wykonawca przekazuje prawa autorskie do wszystkich 

plików graficznych oraz koncepcji gry wykorzystanej  

w trakcie realizacji zadania.  

• Wycena zawiera koszt dostawy do biura 

Zamawiającego 

• Zamawiający zobowiązuje się do przesłania logotypów 

programu w ramach, którego realizowane będzie zadanie. 

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu zapytania: 

Oferent prześle Zamawiającemu wypełniony formularz ofertowy wraz z ofertą szczegółową i dodatkowymi 

informacjami, mającymi wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 10.09.2018r., do godziny 12.00 na adres 

e-mail: euroregion@annaland.pl. 

 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 

Sandra Koźba – e-Mail: euroregion@annaland.pl tel. 793 503 183  

V. Termin wykonania przedmiotu zapytania: 

• Termin wykonania zamówienia – do końca 2020 r.   

• Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia zamówienia wraz z fakturą VAT. 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują m.in.:  

• Cena brutto oraz gwarancja ceny do końca roku 2020. 

• Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień; 

• Jasność i przejrzystość oferty; 

• Przygotowanie oferty zgodnie z w/w zamówieniem; 

VII. Klauzule zapytania ofertowego: 

• Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

• Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z zapytania 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 

rozpoznanie rynku. 
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