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Szacowanie wartości zamówienia polegającego na kompleksowym opracowaniu 
i wykonaniu gry mobilnej i/lub planszowej pod roboczym tytułem 

„Znawca Polskich Parków Narodowych”

Celem zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących 
szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku 
i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
NIP 701 097 68 58

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na 
opracowaniu i wykonaniu gry mobilnej i/lub planszowej pod roboczym tytułem.: 
„Znawca Polskich Parków Narodowych” zgodnie z ogólnymi założeniami 
przedstawionymi przez Zamawiającego. 

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Promocja Polskich Parków Narodowych jako 
marki”. Projekt, a tym samym przedmiot zamówienia, jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie POIS.02.04.00-00-0001/15-06. Zadanie 
ma zasięg ogólnopolski i dotyczy wszystkich 23 parków narodowych. Zaproponowane 
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działania mają na celu zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej polskimi parkami 
narodowymi i ich działalnością, a także zbudować akceptację dla ich istnienia i 
funkcjonowania. Dodatkowo wzmocnić siłę i zwiększyć zasięg działań edukacyjnych i 
informacyjnych realizowanych przez poszczególne parki narodowe. 

Parki narodowe tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami 
przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na obszarze którego 
ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Tworzone są w celu zachowania 
różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów 
krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz 
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub 
siedlisk grzybów a także całych ekosystemów. Ponadto na terenie parków narodowych 
prowadzi się badania naukowe i edukację przyrodniczą. Wszelkie działania podporządkowane 
są ochronie przyrody. 

Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe o łącznej powierzchni wynoszącej około 
317 000 hektarów, co stanowi niewiele ponad 1% powierzchni kraju. Polskie parki narodowe 
to najważniejszy element systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego. To ponad 80-letnia 
tradycja ochrony przyrody o najwyższej wartości. Jednocześnie obszary objęte tą formą 
ochrony są w Polsce w znacznej części udostępnione społeczeństwu. W tym celu w parkach 
narodowych zatrudnieni są specjaliści, których zadaniem jest zarówno ochrona zasobów 
przyrodniczych jak i edukacja oraz udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego. 

Na terenie parków narodowych możliwe jest zwiedzanie i uprawianie turystyki. W tym 
celu parki narodowe udostępniają dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, specjalnie 
przygotowane szlaki, ścieżki edukacyjne, centra dydaktyczne oraz muzea przyrodnicze. Aby 
jednak zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na przyrodę, przebywanie na terenie parków 
narodowych podlega szczególnym ograniczeniom. Ruch turystyczny odbywa się wyłącznie w 
wyznaczonych obszarach i na określonych warunkach. Nie można między innymi schodzić z 
wyznaczonych szlaków, zbierać grzybów, roślin, łowić ryb, dokarmiać i płoszyć zwierząt. 

Parki narodowe to przede wszystkim wspólne i unikalne dobro narodowe, za które 
jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, które wymaga specjalnej ochrony.

III. CELE REALIZACJI PROJEKTU:

Głównym celem strategicznym projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej i 
kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie idei ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w parkach narodowych w celu wzmocnienia mechanizmów 
służących ochronie przyrody. 

Obie gry powinny w innowacyjny i budzący zainteresowanie sposób przedstawić różnorodność 
przyrodniczą wszystkich 23 parków narodowych, różne sposoby ochrony przyrody, sposoby 
ich udostępniania, a także właściwe zachowanie w parkach. 
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Cel wykonawczy: stworzenie gry planszowej i mobilnej, która będzie w graczu budzić 
pozytywne emocje oraz zachęcać do ponownego uczestnictwa i włączenie innych do 
rozgrywki. 

Wykonanie gry pod roboczym tytułem „Znawca Polskich Parków Narodowych” ma na celu:

- zdobycie wiedzy na temat historii i działalności parków narodowych w Polsce oraz 
realizowanej przez nie misji ochrony przyrody

- promowanie podstawowych zasad zachowania się obowiązujących na obszarach chronionych 

- zapoznanie uczestnika gry z historią, przyrodą oraz ciekawostkami z danego parku

W ostatnich latach gry planszowe stały się bardzo popularną formą spędzania czasu. W 
dobie wirtualnych znajomości i konwersacji często zapominamy o spotkaniach twarzą w twarz 
i rzeczywistych kontaktach socjalnych. Wspólna gra to powrót do tradycyjnych, bezpośrednich 
relacji, a także możliwość poznania drugiego człowieka i przeniesienie się choć na chwilę w 
inny, magiczny świat. Dodatkowo gry planszowe stymulują procesy poznawcze, 
spostrzegawczość, kreatywność, komunikację w grupie i refleks. Sprawiają, że stajemy się 
częścią zespołu i musimy nauczyć się w tym zespole funkcjonować. Uczą zdrowej rywalizacji 
oraz dążenia do określonego celu, który w tym przypadku jest ściśle określony przez 
mechanizm gry. Ale co najważniejsze, uczą odnosić sukcesy jak i porażki, a w związku z tym, 
że dzieje się to w komfortowych warunkach (przeważnie w zaciszu domowym lub w gronie 
przyjaciół i najbliższych osób) jest bardzo dobrą lekcją pokory i ukazuje, że porażka nie jest 
niczym złym (trzeba ją przyjąć, zaakceptować i wyciągnąć wnioski), a raczej działa 
mobilizująco przy kolejnych rozgrywkach, bo przecież przegrać i wygrać może każdy. Gra 
planszowa „Znawca Polskich Parków Narodowych”, ma za zadanie w ciekawy, kreatywny i 
innowacyjny sposób przekazać graczom (użytkownikom) wiedzę na temat parków narodowych 
(form ochrony przyrody, historii, gatunków roślin i zwierząt, prawidłowego zachowania, oraz 
ich udostępniania).

Kluczowy komunikat:

Polskie parki narodowe to wyjątkowe dziedzictwo, wymagające szczególnej ochrony.

Oczekiwania wobec przekazu:

Język przekazu – prosty, zrozumiały, jednoznaczny;

Tonacja – pozytywna.

IV. GRUPA DOCELOWA

Gra mobilna skierowana będzie do dzieci w wieku 10-12 lat, a także rodzin z dziećmi.
Gra planszowa skierowana będzie do dzieci i młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej 
do 15 roku życia oraz rodzin z dziećmi.
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V. ZADANIA WYKONAWCY:

V.1. GRA MOBILNA

A) Stworzenie pełnej koncepcji, scenariusza i mechaniki gry mobilnej z uwzględnieniem 
grupy odbiorców jak i późniejszego wykorzystania gry (gra ma pełnić funkcję 
edukacyjną, będzie wykorzystywana przez samodzielnych graczy, a także przez parki 
narodowe w celach informacyjnych i edukacyjnych). 

B) Gra ma mieć charakter przyrodniczy i w łatwy i przyjazny sposób poszerzać 
przyrodniczą wiedzę gracza.

C) Gra ma mieć charakter autorski i innowacyjny. Powinna być stworzona na potrzeby 
Zamawiającego.

D) Gra ma mieć charakter gry strategicznej i/lub logicznej, powinna pozwalać graczowi na 
podejmowanie decyzji, zdobywanie nowej wiedzy lub utrwalanie wiedzy już zdobytej.

E) Gracz ma mieć możliwość dokonywania wyboru, a tym samym kreowania dalszych 
losów gry.

F) Fabuła gry powinna wciągnąć gracza, budzić w nim pozytywne emocje oraz zachęcać  
do ponownego uczestnictwa w grze.

G) Ścieżka dźwiękowa winna w przeważającej części nawiązywać do dźwięków natury 
(wytyczne z poszczególnych PN).

H) Grafika gry winna nawiązywać do przyrody parków narodowych i być z nią 
merytorycznie zgodna. Winna zawierać jedynie gatunki rodzime, właściwe 
poszczególnym parkom. 

I) Jeżeli Wykonawca zakłada kilkuetapowość gry, należy pamiętać aby przy kolejnych 
etapach rozgrywka była wzbogacona.

J) Jeżeli Wykonawca przewiduje stopniowanie trudności gry, po wyborze planszy 
tematycznej gry na ekranie ma wyświetlić się plansza zawierająca stopnie trudności gry 
(np. łatwy, trudny), spośród których gracz będzie mógł dokonać wyboru. Po osiągnięciu 
ostatniego etapu gry ma nastąpić powrót do planszy startowej.

K) Jeżeli gracz poprawnie ukończy grę lub jej etap, na ekranie powinien pojawić się komunikat 
np.: „Gratulacje” (albo inny zaproponowany przez Wykonawcę), a jeśli poda złą 
odpowiedź – komunikat „Spróbuj jeszcze raz” (albo inny zaproponowany przez 
Wykonawcę) i odpowiednia ścieżka dźwiękowa.

L) Gra ma mieć możliwość wyciszenia lub całkowitego wyłączenia ścieżki dźwiękowej.

M) Po zakończeniu gry użytkownik ma możliwość udostępnienia wyniku na własnych 
mediach społecznościowych. 

N) Model biznesowy gry: free-to-play.

O) Gra będzie grą natywną możliwą do bezpłatnego pobrania w najpopularniejszych 
bezpłatnych sklepach/platformach internetowych.
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P) Gra ma mieć wielkość pozwalającą w szybki sposób pobierać ją z darmowych sklepów 
i równie łatwo otwierać się na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet).

Q) Gra ma być wykonana w technologii umożliwiającej korzystanie gry przez użytkowników 
urządzeń mobilnych obsługiwanych przez najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane 
przez użytkowników systemy operacyjne.

R) Gra ma posiadać możliwość wystawienia jej oceny przez gracza, dzięki czemu gry z 
najwyższą liczbą i średnią ocen mają większe szanse trafić na listę gier polecanych 
przez darmowe sklepy, co pozwoli dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zatrudnienie eksperta merytorycznego specjalizującego się w tematyce związanej z 
funkcjonowaniem parków narodowych;

2. Przygotowanie szkicu koncepcyjnego na podstawie wstępnych założeń z oferty i uwag 
Zamawiającego;

3. Opracowanie scenariusza gry (na podstawie założeń); dojście do celu, zbieranie 
punktów, przejście konkretnej liczby poziomów w grze;

4. Przygotowanie mechanizmu gry ( fabuła, awatary, konstrukcja map i planszy);

5.  Przygotowanie grafiki gry;

6. Opracowanie sygnałów dźwiękowych do gry w zależności od udzielenia odpowiedzi 
(poprawnej bądź błędnej);

7. Opracowanie materiałów promocyjnych gry min.: screenshoty, opisy gry;

8.  Przygotowania filmu promującego grę w najpopularniejszych sklepach mobilnych  w 
celu zaprezentowania nowo powstałego produktu szerokiej grupie odbiorców;

9. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedkładania przygotowanych  
materiałów do akceptacji Zamawiającego. Brak akceptacji ze strony Zamawiającego 
uniemożliwia przejście do kolejnych etapów prac;

10. Po wydaniu gry Wykonawca ma obowiązek do  lipca 2022 roku śledzić recenzje i opinie 
graczy na temat gry, zbierać wszystkie informacje zwrotne i ewentualne 
błędy/nieścisłości oraz bezzwłocznie je naprawić lub usunąć. Wykonawca zobowiązany 
jest przedstawić Zamawiającemu krótki raport z recenzji i opinii graczy pojawiających 
się w sieci Internet po opublikowaniu gry . 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Wykonawca nie może ograniczać ani zubożać treści i zawartości gry bez zgody 
Zamawiającego.
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2. Wykonawca umożliwi podgląd prac programistycznych.
3. Wykonawca przeprowadzi testy techniczne gry (debugowanie) i testy na użytkownikach 

oraz udostępni grę do przetestowania Zamawiającemu.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczne, zaakceptowane wersje gry wraz z 

kodami źródłowymi oraz grafiki wszystkich półproduktów składających się na gry 
zapisane na nośniku elektronicznym (CD), pendrive w trzech egzemplarzach.

5. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie gry i usunie wady, jakie mogły 
powstać z winy lub zaniedbania Wykonawcy na swój koszt w ciągu 7 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia wady. 

6. Z chwilą wykonania umowy, na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe do 
wykonanej gry oraz wszystkich utworów wchodzących w ich skład (zdjęcia, grafika, 
teksty, ścieżka dźwiękowa, itp.) na następujących polach eksploatacji:
 utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką cyfrową;
 wprowadzanie do pamięci komputera
 wprowadzanie do obrotu;
 użyczenie i najem;
 rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, 

odtworzenie, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach parków 
narodowych i stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (link do pobrania aplikacji z 
darmowych najbardziej popularnych sklepów on-line).

V.2. GRA PLANSZOWA 

Krótki opis gry:

1. Turowa gra planszowo-karciana  prezentująca dziedzictwo przyrodnicze polskich 
parków narodowych, której zadaniem jest zwiększenie zainteresowania opinii 
publicznej polskimi parkami narodowymi i ich działalnością, a także zbudowanie 
akceptacji dla ich istnienia i funkcjonowania. Dodatkowo ma także wzmocnić siłę i 
zwiększyć zasięg działań edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez 
poszczególne parki narodowe.

2. Celem każdego z graczy jest zgromadzenie jak największej liczby przedmiotów 
(żetonów bądź kart) po określonej liczbie tur. Urozmaicenie rozgrywki wpierają 
dodatkowe komponenty jak np.: kości, karty.

3. Gra winna mieć charakter edukacyjny, ma być barwnie ilustrowana. Ilustracje winny 
merytorycznie odpowiadać walorom przyrodniczym poszczególnych parków 
narodowych w Polsce. 

4. Motoryka gry winna być oryginalna i dostosowana do treści przyrodniczych, a niekiedy 
i kulturowych. 
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5. Gra winna zostać wykonana z wysokich jakościowo materiałów,  gwarantujących jej 
trwałość.

6. Gra winna składać się z poszczególnych poniżej wymienionych elementów oraz 
trwałego opakowania w postaci barwnego kartonu opatrzonego stosownymi logotypami 
i informacjami o źródłach finansowania.

7. Proponowany przedział wiekowy: dzieci i młodzieży ze starszych klas szkoły 
podstawowej do 15 roku życia oraz rodziny z dziećmi.

8. Proponowana liczba graczy: 4 – 6 (Zamawiający dopuszcza zmianę liczby graczy jeśli 
ta zmiana w istotny sposób wpłynie na grywalność i dynamikę gry).

9. Zakładany czas gry: 90 min (czas przeznaczonym na rozłożenie planszy i jej wszystkich 
elementów oraz wytłumaczeniem zasad i rozegraniem pełnej rozgrywki).

10. Język przekazu instrukcji gry oraz wszystkich elementów: język polski.

W ramach zamówienia należy wykonać:

Etap I: 
1. Przygotowanie materiału wyjściowego w postaci opisu mechaniki, tekstów oraz wizerunków 
podstawowych elementów do dalszych opracowań graficznych.
2. Przygotowanie wzornika gry. 
3. Sprawdzenie mechaniki rozgrywki oraz jej dynamiki na grupie zamkniętej. 
4. Naniesienie zmian przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Etap II:  
1. Przygotowanie przez grafików ostatecznych wersji projektów gry zawierających opisy treści 
kart miejsc, instrukcji, książeczki informacyjno -promocyjnej)

Etap III: 
1.Produkcja

Etap IV: 

1.Konfekcjonowanie i dostawa wyprodukowanych gier zgodnie z listą dystrybucji wskazaną 
przez Zamawiającego (23 parki narodowe i siedziba Zamawiającego).

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykonania projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego gry planszowej promującej 
Polskie Parki Narodowe wraz z jej produkcją. Gra powinna edukować o dziedzictwie 
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przyrodniczym. Podstawą narracji będzie powiązanie zasobów przyrodniczych 23 
polskich parków z ich sposobami ochrony i udostępniania. 

2. Zatrudnienia eksperta merytorycznego specjalizującego się w tematyce związanej z 
funkcjonowaniem parków narodowych;

3. Stworzenia pełnej koncepcji, scenariusza i mechaniki gry planszowej z uwzględnieniem 
grupy odbiorców i jej przeznaczenia: (gra planszowa będzie wykorzystywana przez 
parki narodowe w celach informacyjnych i edukacyjnych).

4. Gra powinna zawierać jedną główną plansze (nie mniejszą niż 40 x 40 cm), z 
komponentami jej towarzyszącymi np. mniejsze plansze, karty, pionki, znaczniki, 
kostki. Główna plansza może stanowić plansze modułową. Plansza powinna odznaczać 
się dużą trwałością z uwagi na swój cel i aspekt ekologiczny.

5. Poszczególne elementy/komponenty gry powinny być wykonane z należytą 
starannością oraz powinny być urozmaicone, aby zwiększyć atrakcyjność i 
różnorodność gry (np. karty, żetony, kostki itp.).

6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedkładania przygotowanych  
materiałów do akceptacji Zamawiającego.

7. Pierwowzór kompletu gry (projekt graficzny) i konspekt gry wraz z opisaną mechaniką 
musi być przedstawiony Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji, która jest 
wymogiem koniecznym, aby przejść do ostatecznej produkcji gry. 

8. Nakład gry będzie uzależniony od łącznej kwoty zaproponowanej przez Wykonawcę, 
dlatego Zamawiający przy wycenie uwzględnia zróżnicowany nakład gier w ilości :
250 sztuk, 1 000 sztuk, 2 500 sztuk (Załącznik nr 1).

9. Gra powinna być zapakowana w pudełko z twardej tektury umożliwiającej 
długoterminowe użytkowanie gry. Wewnątrz pudełka powinny się znajdować 
przegródki lub być dołączone płócienne woreczki, torebeczki płócienne bądź koperty 
umożliwiające uporządkowanie i przechowywanie mniejszych elementów gry (pionki, 
karty, kostki).

10. Zamawiający nie określa finalnej wielkości planszy gry (plansza jednak nie powinna 
być mniejsza niż 40 x 40 cm, a karty do gry 7 x 9 cm)  ani jej poszczególnych 
elementów. Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność aby nie ograniczać jego 
kreatywności i pomysłowości. 
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11. Opracowanie koncepcji graficznej oraz ogólny konspekt i opis mechaniki gry 
będzie stanowił jeden z kryteriów oceny na etapie wyłaniania Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Przygotowania koncepcji gry na podstawie wstępnych wytycznych z oferty i uwag 
Zamawiającego;

2. Przygotowania scenariusza gry (zgodnie z założeniami przedstawionymi przez 
Zamawiającego przy czym (Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian przez 
Wykonawcę pod warunkiem, że zmiany te w istotny sposób wpłyną na atrakcyjność 
gry). Wszystkie zmiany każdorazowo powinny być zgłaszane do Zamawiającego celem 
ich akceptacji;

3. Zaplanowanie koncepcji opowieści i mechaniki gry; jakie przygody spotkają graczy, 
obmyślenie zachowań promowanych i niepożądanych (np. właściwe bądź niewłaściwe 
zachowanie na terenie parku narodowego); 

4. Zaprojektowania mechaniki gry w taki sposób aby gra odbywała się dynamicznie. 
Możliwe jest połączenie różnych mechanik gry. Przy czym Zamawiający nie dopuszcza 
kopiowania mechanik prostych gier typu: „Kalambury”, „Piotruś”, „Monopoly”, Quiz 
i na ich podstawie tworzenia głównej mechaniki gry;

5. Przygotowanie projektu graficznego gry; 

6. Zredagowanie poleceń wraz z informacją dydaktyczną;

7. Czas trwania pełnego rozegrania gry wraz z czasem przeznaczonym na rozłożenie 
planszy i jej wszystkich elementów oraz wytłumaczeniem zasad i rozegraniem pełnej 
rozgrywki powinien wynosić 1,5 godziny;

8. Liczba graczy przewidziana do rozgrywki to 6 osób. Zamawiający wyraża zgodę na 
zmianę liczby uczestników, jeśli zmiana ta będzie w bezpośredni sposób wpływać na 
mechanikę gry lub gdy zmiana jest konieczna do realizacji pomysłu przedstawionej 
przez Wykonawcę

9. Przygotowanie opisu zasad gry (do instrukcji);

10. Przygotowanie opisów/treści i oprawy graficznej do interaktywnej książeczki 
informacyjno – promocyjnej o wszystkich 23 parkach narodowych zawierających 
najważniejsze informacje i ciekawostki na temat parków narodowych. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest stworzenie ogólnego konspektu i szaty graficznej gry oraz szablonu 
treści merytorycznej jakie w tej książeczce mają się pojawić. Wkład merytoryczny do 
książeczki zostanie wykonany we współpracy z Zamawiającym, parkami narodowymi 
i Zespołem Merytorycznym. Książeczka powinna pełnić funkcję interaktywną i być 
wykorzystywana w trakcie rozgrywki jako jeden z elementów gry;
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11. Przed finalnym zaakceptowaniem gry przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania testów i sprawdzenia grywalności gry przez nie mniej niż 3 
niezależne zespoły graczy uzgodnione z Zamawiającym oraz usunięcie wszystkich 
wad/niedociągnięć, które wynikną w trakcie testów. Dodatkowo Wykonawca 
zobowiązany jest sporządzić raport z tych testów i przekazać go Zamawiającemu;

12. Wyprodukowanie odpowiedniej ilości egzemplarzy gry wraz z wszystkimi jej 
elementami/komponentami: plansza, karty, pionki, żetony, kostka, instrukcja, 
książeczka informacyjno-promocyjna, pudełko ochronne. 

13. Dostarczenia gier pod adresy wskazane przez Zamawiającego (do 23 parków 
narodowych i do siedziby Zamawiającego). Adresy do dystrybucji Wykonawcy 
przekaże Zamawiający. Koszt dostarczenia i ubezpieczenia przesyłek na czas transportu 
gier pokrywa Wykonawca.

14. Przygotowanie raportu końcowego opisującego poszczególne etapy gry oraz 
zawierającego zdjęcia/rysunki pierwowzorów kolejnych etapów realizacji Zadania. 

Zaprojektowanie i wykonanie szaty graficznej gry planszowej i komponentów
a) Gra winna mieć barwną szatę graficzną, merytorycznie nawiązującą do walorów parków 

narodowych
b) Plansze gry powinny być wykonane w sposób przejrzysty i atrakcyjny dla 

użytkownika.
c) Plansza/e oraz opakowanie powinny zawierać tytuł gry oraz niezbędne logotypy.
d) Wszystkie elementy powinny być trwałe, estetycznie wykonane z materiałów 

ekologicznych (biodegradowalnych) lub z recyklingu i przyjaznych środowisku, np. 
karton, tektura, drewno, Zamawiający zezwala na użycie elementów plastikowych 
przy założeniu, że plastik pochodzi w 100% z recyklingu.

VI. OZNACZENIE GRY

Zarówno gra mobilna jak i planszowa winny być opatrzone informacją o finansowaniu 
projektu: Projekt „Promocja Polskich Parków Narodowych jako marki” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 oraz zawierać logotypy Polskich Parków Narodowych, Funduszy Europejskich 
Infrastruktura i Środowisko i Unii Europejskiej Fundusz Spójności, zgodnie z ich księgami 
znaku. Wszystkie logotypy dostarczy Zamawiający.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

W celu spełnienia warunku na etapie postępowania przetargowego Wykonawca będzie musiał 
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 usługi 
polegające na wydaniu gry mobilnej i/lub min. gry planszowej. Ocena spełnienia warunku 
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będzie dokonana według formuły „spełnia - nie spełnia” na podstawie załączonego do oferty 
wykazu usług wraz z potwierdzonymi kompetencjami, że te usługi zostały wykonane należycie. 
W przypadku gry planszowej przygotowanie graficzne gry oraz ogólny konspekt i opis 
mechaniki gry będzie stanowił jeden z kryteriów oceny na etapie wyłaniania Wykonawcy. W 
przypadku gry mobilnej przygotowanie graficzne głównego interfejsu gry i nie mniej niż 2 
postaci występujących w grze oraz ogólny konspekt i opis mechaniki gry będą stanowiły jeden 
z kryteriów oceny na etapie wyłaniania Wykonawcy.

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1.12.2021 r. – finalny odbiór prac

SPOSÓB SKŁADANIE WYCENY:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
agnieszka.niemczynowicz@mos.gov.pl

2. Wzór formularza wyceny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego szacowania wartości 
zamówienia.

3. Oferent może złożyć ofertę na obie części gry (grę mobilną i grę planszową) lub na 
jedną z nich (grę mobilną lub grę planszową).

TERMIN SKŁADANIA WYCENY:

do 12. 04. 2021 r. do godz. 10.00

INFORMACJE DODATKOWE:

Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wyceny.

Łukasz Rejt
Dyrektor
Departament Ochrony Przyrody
/ – podpisany cyfrowo/
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