
    

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2007 – 2013 

Gdańsk, dnia 06.08.2014 r. 

Zespół Programów i Projektów 

PS.ZPP.0631-119/14 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.08.2014 r. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z realizacją projektu 

„Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”, który jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zaprasza do składania 

ofert dotyczących przeprowadzenia warsztatów tworzenia gier planszowych. 

 

 

1. Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Leczkowa 1A 

80-432 Gdańsk 

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Marta Ciszek:  

Tel. (58) 342 31 63 

Email: m.ciszek@mopr.gda.pl  

 

2. Przedmiot zapytania: 

Przeprowadzenie dla młodzieży z dzielnicy Wrzeszcz Dolny w Gdańsku warsztatów 

tworzenia gier planszowych wraz z wyprodukowaniem 500 egzemplarzy gry. 

Celem warsztatów jest poznanie zasad tworzenia autorskiej gry planszowej, rozwój 

zdolności intelektualnych, rozwój wyobraźni i twórczego myślenia, a także nauka zdrowej 

rywalizacji, koncentracji i skupienia. 

 

3. Szczegóły zapytania ofertowego: 

1) Zamawiający przewiduje utworzenie jednej grupy szkoleniowej (6 - 10 osób). 

W okresie trwania umowy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie zajęć 

w wymiarze 10 godzin zegarowych (średnio 2 spotkania x 5 godzin). 

2) Zajęcia warsztatowe obywać się będą w soboty, w okresie od września do 

października 2014 r. 

3) Warsztaty powinny obejmować m.in. następujące zagadnienia: 

 podstawowe informacje na temat współczesnych gier planszowych, 

 typy gier planszowych i ich podstawowe mechaniki, 

 projektowanie nowej gry planszowej przez uczestników, 

 wymyślanie tematyki i ogólnych zasad gry, 

 tworzenie szczegółowych zasad gry. 

4) W ramach warsztatów uczestnicy powinni wspólnie z Wykonawcą przygotować 

założenia gry planszowej, która stanowić będzie efekt finalny zajęć. Gra dotyczyć 

będzie Dolnego Wrzeszcza oraz procesu rewitalizacji dzielnicy. Zamawiający 

proponuje, aby na planszy gry znajdowały się nieruchomości, instytucje, dworce, 

ulice i inne charakterystyczne dla dzielnicy Dolny Wrzeszcz obiekty, które będą 
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mogli zakupić gracze za pomocą przygotowanych banknotów. W grze powinny 

mieć zastosowanie także karty aktywności, które obligować będą graczy do 

wykonywania określonych czynności związanych z organizacją/miejscem 

zlokalizowanym w Dolnym Wrzeszczu, np. wizyta w przychodni, kościele, 

instytucji kultury. Gra powinna również uwzględniać proces rewitalizacji 

obiektów umieszczonych na planszy, który będzie wiązał się z nakładem 

dodatkowych środków pieniężnych na ten cel w grze. Ostateczny kształt gry 

będzie wynikiem przeprowadzonych warsztatów oraz pracy Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do dokonywania zmian w opracowanym 

przez Wykonawcę projekcie gry. 

5) Zamawiający przewiduje produkcję 500 sztuk opracowanej gry planszowej 

(w tym m.in. pudełko, plansza, instrukcja, pionki do gry, banknoty, karty 

aktywności i akty własności, kostka do gry). Gra powinna być przejrzysta 

i estetyczna oraz wykonana z trwałych materiałów. Produkcja gry i jej 

dostarczenie do Zamawiającego powinny nastąpić do dnia 5 grudnia 2014 r. 

6) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wszelkich opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz do 

wszelkich egzemplarzy opracowań sporządzonych w wyniku wykonania umowy 

na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

7) Prowadzenie zajęć odbywać się będzie w sali szkoleniowej udostępnionej 

Wykonawcy przez Zamawiającego w budynku przy ul. Wajdeloty 14/2 

w Gdańsku Wrzeszczu (siedziba Klubu Młodego Wrzeszczaka). Opłaty z tytułu 

użytkowania sali ponosić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

8) Sala szkoleniowa wyposażona będzie w krzesła i stoły. Do dyspozycji toaleta 

z łazienką. 

9) Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do stosowania we wszystkich 

materiałach wykorzystywanych podczas warsztatów pełnej nazwy Projektu oraz 

oznaczeń wskazujących na źródło dofinansowania, zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi informacji i promocji zawartymi w Przewodniku Beneficjenta RPO 

WP na lata 2007 - 2013 oraz informowania wszystkich uczestników o sposobie 

finansowania warsztatów. Sposób oznaczeń winien być zaakceptowany przez 

konsultanta ds. rewitalizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Dostęp do wytycznych w Internecie: http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/promocja 

 

4. Oferta powinna zawierać: 

 cenę brutto całego zamówienia, 

 wykaz zrealizowanych usług polegających na zaprojektowaniu i wyprodukowaniu 

gry planszowej, 

 deklarację realizacji usługi we wskazanym powyżej terminie tj.: wrzesień – 

grudzień 2014 r., 

 zgodę na płatność przelewem w terminie 21 dni od momentu dostarczenia faktury 

za właściwie wykonaną usługę. 
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5. Termin i miejsce składania ofert 

 

Ofertę prosimy wysłać do dnia 20.08.2014 r. do godz. 14.00 na adres e-mail: 

m.ciszek@mopr.gda.pl z tytułem wiadomości „Warsztaty tworzenia gier planszowych”. 

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane. 

 

6. Wybór oferty 

 

Odczytanie ofert, na które serdecznie Państwa zapraszamy, nastąpi w dniu 20.08.2014 r. 

o godz. 14:15 w pokoju nr 302, Gdańsk, ul. Konrada Leczkowa 1a. O wyborze oferty 

powiadomimy Państwa drogą telefoniczną lub e-mailową do dnia 29.08.2014 r. Zawarcie 

umowy powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15.09.2014 r. 

 

7. Ocenie podlegać będzie: 

 cena (70%), 

 doświadczenie Wykonawcy (30%) 

 

 

Sposób oceny ofert: 
 

Kryterium CENA ( C )   -  70 % 

Maksymalna liczba punktów przyznanych wg kryterium może wynieść 70 punktów. 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną. Cena oferty jest 

ceną brutto.  

Liczba punktów według kryterium obliczona zostanie na podstawie wzoru: 

 

                                   najniższa cena ofertowa 

                      C  =  --------------------------------------  x  100   x   70 %   =  liczba punktów 

                                       cena badanej oferty 

 

Kryterium DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY ( D )   -  30 % 

Maksymalna liczba punktów wg kryterium może wynieść 30 punktów. Maksymalną liczbę 

punktów otrzyma najkorzystniejsza oferta pod względem doświadczenia zawodowego, które 

posiada Wykonawca. Zamawiający będzie punktował ilość usług wskazanych przez 

Wykonawcę w wykazie usług, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

Wykonawca zrealizował w sposób należyty, polegających na zaprojektowaniu i 

wyprodukowaniu gry planszowej. 

Liczba punktów wg kryterium przyznawana będzie według poniżej reguły:   

 
 

ilość zrealizowanych usług polegających na 

zaprojektowaniu i wyprodukowaniu gry 

planszowej 

ilość punktów 

od 1 do 10 10 pkt 

od 11 do 20 20 pkt  

powyżej 20 30 pkt 

 

mailto:m.ciszek@mopr.gda.pl


    

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2007 – 2013 

Łączna liczba punktów przyznana Wykonawcy wg wszystkich kryteriów obliczona zostanie wg 

wzoru: P = C + D, gdzie: 

P - łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie 

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium CENA 

D - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie wg kryterium DOŚWIADCZENIE  

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą łączną liczbą punktów.  

 

8. Dodatkowe informacje 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz 

wariantowych. 

 


