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ZAPYTANIE OFERTOWE  

z dnia 12.03.2021 r. 

I. Podmiot prowadzący:  Stowarzyszenie Kraina św. Anny, 

     ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice, 

NIP: 190052018 

II. Określenie przedmiotu: opracowanie i wydanie gry planszowej w ramach realizacji projektu „Jak się bawili 

dziadek i babcia” 

Nr Nazwa Produktu Opis Ilość 

1. Gra planszowa 

• Stworzenie koncepcji tj. logiki gry, szczegółowych opisów, projektu 

gry planszowej o charakterze edukacyjnym propagującej 

niematerialne dziedzictwo kulturowe 10 gmin wchodzących w skład 

Stowarzyszenia oraz MAS Opavsko (Czechy). 

• Gra zawierać będzie: chwytliwą nazwę, interesujące motto, 

atrakcyjną szatę graficzną, szczegółowo określone zasady zapisane  

w formie regulaminu, podziału na kategorie, listę i opis wszystkich 

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

• Gra przeznaczona dla osób +10. Uniwersalny charakter gry 

umożliwiający dotarcie do jak największego grona odbiorców  

w zróżnicowanym wieku i o różnym poziomie wiedzy z zakresu 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

• Gra zawierać będzie m.in. zdjęcia lub/i wizualizację pochodzące od 

Zamawiającego, inne elementy niematerialnego dziedzictwa 

lokalnego pogranicza. 

• Wykonawca przedstawi propozycję opakowania. Jednakże 

Zamawiający przekaże grafikę okładki (spójną dla całości projektu) 

wraz z odpowiednim ologowaniem programowym.   

• 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 w formularzu ofertowym– 

koncepcji gry i jej głównych składników umożliwiających 

Zamawiającemu przynajmniej ogólne zapoznanie się  

z proponowanymi zasadami rozgrywki i ich analizę.  

• Wykonawca  przekazuje prawa autorskie do wszystkich plików 

graficznych oraz koncepcji gry.  

• Wycena zawiera: opracowanie koncepcji, zasad i regulaminu gry, 

kompleksowe wyprodukowanie oraz koszt dostawy do biura 

Zamawiającego.  

 500 szt.  

III. Miejsce i termin zgłoszenia oferty: 

Oferent przedstawi Stowarzyszeniu na formularzu ofertowym propozycję cenową wraz z dodatkowymi 

informacjami, mające wpływ na wybór oferenta, najpóźniej do 19/03/2021 r., do godziny 12.00 na adres e-

mail: euroregion@annaland.pl i/lub telefonicznie i/lub osobiście. 

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami 

Beata Żmuda – Specjalista ds. projektów, Telefon 77 44 67 130, e-mail: euroregion@annaland.pl 

mailto:euroregion@annaland.pl
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V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

• Dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia zamówienia wraz z fakturą, w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od momentu zlecenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

VI. Kryteria wyboru oferty, obejmują: 

• zgodność złożonej oferty ze specyfikacją; 

• koncepcja gry i jej atrakcyjność; 

• cena brutto całego zamówienia; 

• doświadczenie w realizacji podobnych zadań; 

 

VII. Klauzule zapytania ofertowego: 

A. Stowarzyszenie dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. 

B. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zmiany ilości bądź rezygnacji z rozeznania bez podania przyczyny. 

C. 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. 

 


