
 

Projekt pn. „INFOverload” o numerze 2018-3-PL01-KA205-061027 jest współfinansowany ze środków 

Programu Unii Europejskiej Erasmus + 

 

 

Łódź, dnia 07.09.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

w trybie rozeznania rynku 

 

na realizację usługi: 

 

Opracowanie graficzne edukacyjnej gry planszowej 

w projekcie „INFOverload” finansowanym ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Erasmus+ 

 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Stowarzyszenie Aktywni eu. 

90-303 Łódź, ul. Brzeźna 10   
tel.: 690 158 090 

e-mail: aktywni.eu@op.pl  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Wybór wykonawcy usługi opracowania graficznego edukacyjnej gry planszowej w projekcie 

„INFOverload” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu                       

Erasmus +. Usługa obejmuje: 

• projekt grafiki na dwustronnej planszy o formacie 390/570  

• projekt grafiki na pudełku o formacie 300/215/50 (wieko i spód)  

• projekt grafiki na kartach z zadaniami o formacie 58/88 (grafika ramkowa)  

 

Opis gry 

Gra powstaje w ramach projektu „INFOverload” i dotyczy przeciążenia informacjami w mediach, 

Internecie oraz tego w jaki sposób zarządzać nimi, aby dokonywać właściwej analizy, selekcji i 

oszczędzać czas do tego niezbędny. Przeznaczona będzie dla osób od 16 do 30 roku życia.                                

Gra będzie mieć 2 poziomy trudności, dwustronną planszę oraz 50 kart z zadaniami dostosowanymi 

do tych poziomów. Gra ma mieć charakter edukacyjny, wprowadzać elementy zabawy i rywalizacji 

pomiędzy uczestnikami. Styl gry – młodzieżowa, wykorzystująca rysunki, zdjęcia.                                     

Wygląd najważniejszych elementów – planszy, kart, okładki pudełka, powinien nawiązywać do 

tematyki projektu.  

 

zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku 

Niniejsze zapytanie ma na celu weryfikację cen rynkowych 

 

Szczegóły zapytania ofertowego zostały przedstawione poniżej 
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Na pudełku należy zamieścić logotypy Erasmus+ oraz projektowe, nazwę gry oraz informację, że 

została przygotowana w ramach środków Programu Unii Europejskiej (Zleceniodawca przekaże 

niezbędne materiały).  

Plansza z polami, o wielkości umożliwiającej postawienie kilku pionków, na wybranych polach 

mogą być oznaczenia, wskazujące na konieczność postoju, cofania się, czy też pójścia o 2 pola do 

przodu. Na planszy powinien znajdować się napis START, META oraz miejsce na położenie kart.  

Karty z zadaniami dwustronne – po jednej stronie tekst pytania (Zleceniodawca przekaże 

niezbędne materiały), na wierzchu – grafika, rysunek lub jednokolorowe tło (np. poziom łatwiejszy 

– kolor niebieski, poziom trudniejszy – kolor czerwony). 

Pionki, kostka do gry – stworzenie grafiki przykładowych modeli, które będą możliwe do wydruku, 

lub produkcji.  

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

Termin realizacji usługi 1 miesiąc (liczony od dnia podpisania umowy).  
 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w zakresie: 

• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

• posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia; 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 

• dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

• nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym 

 

Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione na podstawie oświadczenia 

woli Wykonawcy.  

 

DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCY WINNI DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 

 

• prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

 

Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.                    

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane 

i podpisane przez osobę upoważnioną. 
 

OCENA OFERTY: 

 

Kryterium cena: 100% 
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INFORMACJA NA TEMAT WYKLUCZENIA 
 

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są  podmiotem powiązanym                                   

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu   beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: 

Ofertę należy przesłać pocztą lub kurierem, lub dostarczyć osobiście na adres wirtualnego biura:                    

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 55, domofon nr 194 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: 

aktywni.eu@op.pl z dopiskiem „Oferta – grafika gry planszowej” w terminie do dnia 15.09.2020. 

Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem                            

(format JPG, PDF). 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2020 r. Oferty złożone po tym terminie                              

nie zostaną rozpatrzone. 

 

W przypadku  jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia 

prosimy  o kontakt telefoniczny pod nr tel. 690 158 090. 

 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Adamek. 

 

SPOSÓB PUBLIKACJI: 

 

Zapytanie ofertowe zostało przekazane do 3 potencjalnych wykonawców i zamieszczone na stronie 

internetowej Stowarzyszenia. 

 

WYBÓR OFERTY: 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Stowarzyszenie Aktywni eu. poinformuje wszystkich 

Oferentów biorących udział w postępowaniu. 

Oferent, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ZWIĄZANA Z POSTĘPOWANIEM O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                      

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Stowarzyszenie 

Aktywni eu. informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywni eu. (90-303 Łódź),                       

ul. Brzeźna 10, e-mail: aktywni.eu@op.pl, tel. 690 158 090.  

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: aktywni.eu@op.pl.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym zapytaniem ofertowym                               

w związku  z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, odbiorcy uprawnieni do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa oraz przepisy prawa, które mogą obligować Stowarzyszenie 

do przetwarzania danych przez określony czas.  

6) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane. 

7) Podanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 

wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE: 
 

1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2) Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający 

przekazuje niezwłocznie w formie wysłania wiadomości e-mail wszystkim wykonawcom, 

którym przekazano zapytanie ofertowe. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do 

treści oferty; 

b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. 

5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

7) Niniejsze rozeznanie rynku nie zobowiązuje Stowarzyszenia Aktywni eu. do akceptacji 

oferty w całości lub w części i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień ani powodów 

akceptacji lub odrzucenia ofert.
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