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SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Kompleksowa usługa opracowania i wykonania przyrodniczej gry 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 dotyczącej
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.

ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

ul. Wawelska 52/54,  00-922 Warszawa

NIP 701 097 68 58

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na  
opracowaniu i wykonaniu przyrodniczej gry planszowej pod roboczym tytułem.: 
„Znawca Polskich Parków Narodowych” (nowa nazwa po wstępnej zmianie „Odkrywca 
Parków Narodowych”) z wykorzystaniem grafik i zgodnie z ogólnymi założeniami 
i scenariuszem przedstawionymi przez Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 2 i 
Załącznik nr 3.
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Przedmiot zamówienia realizowany 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. Projekt ma zasięg ogólnopolski i dotyczy wszystkich 23 parków 
narodowych. Zaproponowane w projekcie działania mają na celu zwiększyć zainteresowanie 
opinii publicznej polskimi parkami narodowymi i ich   działalnością, a także zbudować 
akceptację dla ich istnienia i funkcjonowania. Dodatkowo winny wzmacniać siłę i zwiększać 
zasięg działań edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez    poszczególne parki 
narodowe.

Parki narodowe tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami  
przyrodniczymi, kulturowymi, 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 prowadzone są  badania naukowe oraz 
edukacja przyrodnicza. Wszelkie działania podporządkowane   są ochronie zasobów przyrody.

Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe, o łącznej powierzchni  około 317 000 hektarów, 
co stanowi niewiele ponad 1% powierzchni kraju. Polskie parki narodowe to najważniejszy 
element krajowego systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Jednocześnie obszary 
objęte tą formą    ochrony w Polsce są w znacznej części udostępnione społeczeństwu. W tym 
celu w parkach narodowych zatrudnieni są specjaliści, których zadaniem jest zarówno ochrona 
zasobów  przyrodniczych, jak i szeroko pojęta edukacja przyrodnicza 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. Nie można między innymi schodzić      
z wyznaczonych szlaków, zbierać i niszczyć roślin, dokarmiać, płoszyć i zabijać zwierząt,           
a zbieranie grzybów czy wędkowanie jest możliwe jedynie w miejscach i na warunkach 
wskazanych w zarządzeniach dyrektorów parków. Parki narodowe to przede wszystkim 
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wspólne i unikalne dobro narodowe, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, które 
wymaga specjalnej ochrony.

CELE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Celem strategicznym projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot 
zamówienia  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.

 Celem przedmiotu zamówienia jest stworzenie przyrodniczej gry planszowej, która 
będzie u odbiorcy  wywoływać pozytywne emocje oraz zachęci go do ponownego 
korzystania z gry jak również spowoduje popularyzowanie jej wśród rówieśników oraz 
innych  użytkowników gier planszowych.

 Gra planszowa, stanowiąca przedmiot zamówienia powinna w innowacyjny i budzący 
zainteresowanie sposób przedstawić różnorodność przyrodniczą i dziedzictwo kulturowe 
wszystkich 23 parków narodowych, różne sposoby ochrony przyrody, sposoby ich 
udostępniania, a także właściwe zachowanie w parkach. Ma za zadanie zwiększenie 
zainteresowania opinii publicznej polskimi parkami narodowymi i ich działalnością, a 
także zbudowanie akceptacji dla ich istnienia i funkcjonowania. Dodatkowo celem
realizacji gry planszowej jest  także wzmocnienie siły oddziaływania oraz zasięgu działań 
edukacyjnych i informacyjnych realizowanych przez poszczególne parki narodowe.

Przedmiot zamówienia - Gra pod roboczym tytułem „Znawca Polskich Parków 
Narodowych” ma za zadanie:

 popularyzowanie wiedzy na temat: 

(1) historii ochrony przyrody w Polsce, 

(2) działalności parków narodowych w Polsce, 

(3) realizowanej przez nie misji ochrony przyrody;

 promowanie podstawowych zasad zachowania na obszarach  chronionych;

 zapoznanie uczestnika gry z historią, pięknem i różnorodnością przyrody oraz 
ciekawostkami charakterystycznymi dla danego parku narodowego.

FORMA PRZEKAZU
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1. Kluczowy komunikat:

Polskie Parki Narodowe to wyjątkowe i fascynujące dziedzictwo, wymagające 
szczególnej troski i ochrony.

2. Oczekiwania wobec przekazu:

 język przekazu – język polski, zrozumiały, jednoznaczny,, 

 tonacja – pozytywna.

GRUPA DOCELOWA

1. dzieci i młodzież ze starszych klas szkół podstawowych do 15 roku życia (klasa siódma i 
ósma),

2.  rodzice i opiekunowie dzieci ze starszych klas szkół podstawowych, 

3. nauczyciele  szkół podstawowych – klasy starsze (klasa siódma i ósma).

LICZBA GRACZY

 proponowana liczba graczy: 4 – 6,
 Zamawiający dopuszcza zmianę liczby graczy jeśli zmiana ta w istotny sposób wpłynie na 

grywalność i dynamikę gry oraz jej atrakcyjność. Bądź gdy zmiana ta jest konieczna do 
realizacji pomysłu przedstawionego przez Wykonawcę. 

CZAS ROZGRYWKI

Do 90 min (do 2 godzin lekcyjnych), w tym czas przeznaczony na rozłożenie planszy i jej 
wszystkich elementów oraz wytłumaczenie zasad i rozegranie pełnej rozgrywki.

ETAPY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje poniższe etapy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

 Ostateczne terminy realizacji poszczególnych etapów zostaną ustalone przez Strony na 
etapie podpisywania umowy z wyłonionym Wykonawcą i uwzględnione w 
Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy z zastrzeżeniem zdania 
następnego: „W przypadku braku ustalenia terminów realizacji poszczególnych etapów 
przez Strony, ustali je jednostronnie Zamawiający”. 

Etap I: 
1. Opracowanie pełnej koncepcji gry, w tym opisującej mechanikę gry z wykorzystaniem 

materiałów przedstawionych przez Zamawiającego z uwzględnieniem grupy docelowej 
odbiorców, jak i późniejszego wykorzystania gry. Gra ma pełnić funkcję edukacyjną, 
będzie wykorzystywana przez dzieci i młodzież, rodziny z dziećmi, a także w działalności 
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edukacyjnej przez parki narodowe w celach informacyjnych i edukacyjnych.  Koncepcja 
ma: (1.1) przybliżyć przygody jakie spotkają graczy, (1.2) przedstawić zakres zachowań 
promowanych i niepożądanych (np. właściwe bądź niewłaściwe zachowanie na terenie 
parku narodowego); (1.3) zawierać scenariusz- gry (sposób dojścia do celu, sposób i 
zasady zbierania punktów, zasady zdobycia nowej wiedzy/umiejętności), (1.4) zawierać 
teksty, które będą wykorzystywane w ramach gry, (1.5) dodatkowe komponenty 
wzbogacające grę (np. prezentacja i opis pionków, kości, kart fabuły i akcji lub inne 
zaproponowane przez Wykonawcę elementy przewidziane w grze);

2. Stworzenie instrukcji gry, w tym: 
2.1. opisy zasad gry, 
2.2. zredagowanie poleceń wraz z informacją dydaktyczną;

Etap II: 

1. Stworzenie spójnej grafiki gry (z wykorzystaniem grafik dostarczonych przez 
Zamawiającego, a także własnych zaproponowanych przez Wykonawcę), 

2. Opracowanie konstrukcji map/y, plansz/y, 

3. Opracowanie i wydanie książeczki informacyjno-promocyjnej (teksty, szata 
graficzna, skład) zawierającej informacje o wszystkich 23 parkach narodowych 
zawierających najważniejsze informacje i ciekawostki na temat parków narodowych 
wzbogaconych zdjęciami/ilustracjami). 

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

Po akceptacji ogólnej koncepcji graficznej przez Zamawiającego, Zamawiający wesprze 
Wykonawcę (na jego wyraźną prośbę) w skolekcjonowaniu właściwych zdjęć służących 
jako prototypy do stworzenia grafik. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania 
grafik dostarczonych przez Zamawiającego. W celu zwiększenia atrakcyjności gry 
Wykonawca może dodatkowo zaproponować własne projekty graficzne. Wszystkie 
grafiki wykorzystane w grze muszą być spójne i uzgodnione z Zamawiającym. 

Etap III: Sprawdzenie mechaniki gry i dokonanie testów 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem gry przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania testów i sprawdzenia mechaniki gry przez, nie mniej niż 
3 niezależne zespoły graczy (po min. 6 osób każdy) oraz usunięcie wszystkich 
wad/nieścisłości, które wynikną w trakcie testów. Wykonawca udostępnieni grę do 
przetestowania także Zamawiającemu (testowanie gry przez Zamawiającego nie wlicza się 
w liczbę zespołów przeprowadzających testy). Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 
raport z przeprowadzonych  testów i przekazać go Zamawiającemu.

Etap IV: 
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1. Wykonanie wzornika gry wraz z elementami jej towarzyszącymi (książeczka 
informacyjno-promocyjna, instrukcja obsługi, plansza/-e, karty fabuły, karty akcji, pionki, 
kostki lub inne zaproponowane przez Wykonawcę elementy przedmiotu zamówienia);

2. Produkcja gry w nakładzie wskazanym przez Zamawiającego 
Etap V: 

Konfekcjonowanie i dostawa wyprodukowanych egzemplarzy gry zgodnie z listą 
dystrybucji wskazaną przez Zamawiającego (siedziby 23 parków narodowych, , siedziba 
Zamawiającego oraz siedziba Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie). Adresy do dystrybucji Wykonawcy przekaże Zamawiający. Koszt 
dostarczenia i ubezpieczenia przesyłek na czas transportu gier pokrywa Wykonawca. 
Wykonawca dostarcza Zamawiającemu listę dystrybucji potwierdzającą nadanie i dostarczenie 
gier do wskazanych podmiotów.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:  

1. Zaangażowania, do realizacji przedmiotu zamówienia, eksperta merytorycznego 
specjalizującego się w tematyce związanej z funkcjonowaniem parków narodowych (osoba 
posiadająca wiedzę o funkcjonowaniu parków narodowych, sposobach ochrony, 
udostępniania, chronionych gatunkach roślin i zwierząt, historii parków narodowych, 
działalności edukacyjnej i naukowej parków). Oświadczenie o dysponowaniu ekspertem 
Wykonawca złoży Zamawiającemu najpóźniej przy zawieraniu Umowy. 

2. Zaprojektowania mechaniki gry w taki sposób, aby gra odbywała się dynamicznie i była 
dostosowana do treści przyrodniczych. Możliwe jest połączenie różnych mechanik gry. 
Przy czym Zamawiający nie dopuszcza kopiowania 1:1 mechanik prostych i komercyjnych 
gier typu: „Kalambury”, „Piotruś”, „Monopoly”, Quiz i na ich podstawie tworzenia 
głównej mechaniki gry.

3. Każdorazowego przedkładania przygotowanych  materiałów/komponentów gry do 
akceptacji Zamawiającego.

4. Wyprodukowania  zleconej przez Zamawiającego liczby egzemplarzy gry wraz z 
wszystkimi jej elementami/komponentami: plansza/e, karta/y, pionki, żetony, kostka, 
instrukcja, książeczka informacyjno-promocyjna, pudełko ochronne lub inne komponenty 
zaproponowane przez Wykonawcę. 

5. Przygotowania raportu końcowego opisującego poszczególne etapy  realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz zawierającego zdjęcia/rysunki pierwowzorów kolejnych etapów 
realizacji gry. 

6. Wraz z podpisywaniem raportu końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
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Zamawiającemu na nośniku elektronicznym wszystkie komponenty gry w postaci 
szablonów/projektów/opisów oraz finalnej makiety gry i jej wszystkich elementów 
przeznaczonych do druku. Jeśli Wykonawca zamierza wykorzystać w grze gotowe 
półprodukty np. zakupić osobno pionki i kości, wówczas ma obowiązek dołączyć zdjęcia 
tych komponentów.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE GRY PLANSZOWEJ
1. Gra powinna zawierać jedną główną planszę lub planszę modułową (nie mniejszą niż 40 x 

40 cm), z komponentami jej towarzyszącymi zwiększającymi atrakcyjność 
i różnorodność gry np. mniejsze plansze, karty akcji i fabuły pionki, znaczniki, kostki bądź 
inne zaproponowane przez Wykonawcę. 

2. Główna plansza może stanowić planszę modułową (składającą się z mniejszych 
elementów). 

3. Plansza główna i plansze modułowe (jeśli będą)  musi/muszą odznaczać się dużą trwałością 
(z uwagi na swój cel i aspekt ekologiczny). Wszystkie elementy winny 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. 

4. Zamawiający wymaga wysokiej jakości wykonania wszystkich elementów do gry. 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek wady materiałów i wady produkcji, zwłaszcza 
wpływające na estetykę wykonania lub użytkowanie gry, w tym szczególnie 
przebarwienia, niezgodność kolorów z projektami lub akceptacjami Zamawiającego, 
brudzenia, przetarcia, niespasowane elementy, wady klejenia elementów, rozwarstwienia 
materiałów, zagniecenia, błędy pakowania.

5. Gra powinna być zapakowana w pudełko z twardej tektury (o gramaturze nie mniejszej niż 
923 g/m2)  umożliwiającej długoterminowe użytkowanie gry. Wewnątrz pudełka proponuje 
się aby znajdowały się przegródki lub były dołączone torebeczki płócienne bądź koperty 
umożliwiające uporządkowanie i przechowywanie mniejszych elementów gry (pionki, 
karty, kostki lub innych zaproponowanych przez Wykonawcę.

Opracowanie wstępnej koncepcji gry opisującej mechanikę gry, scenariusz, teksty, 
instrukcję oraz graficzny projekt planszy, projekt książeczki informacyjno – promocyjnej  
i 2 komponentów towarzyszących (z wykorzystaniem projektów graficznych i materiałów 
dostarczonych przez Zamawiającego, a także własnych zaproponowanych przez 
Wykonawcę) oraz termin realizacji zamówienia stanowią kryteria oceny wyboru 
Wykonawcy.

OZNACZENIE GRY
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Każdy egzemplarz gry powinien być opatrzony informacją: „Wydano w ramach realizacji 
Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Polskich Parków Narodowych jako marki” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” oraz zawierać logotypy 
Polskich Parków Narodowych, Unii Europejskiej, Funduszu Spójności oraz Funduszy 
Europejskich Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie logotypy zostaną dostarczone przez 
Zamawiającego na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia 
podpisania Umowy.

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkań konsultacyjnych podczas 
których Wykonawca, prezentować będzie postępy realizacji umowy. Spotkania odbywać się 
będą w terminie 30, 60 i 75 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo           
do zorganizowania dodatkowych spotkań konsultacyjnych, jeśli uzna, że zachodzi taka 
konieczność. Rodzaj spotkań (stacjonarnie bądź za pośrednictwem sieci Internet), uzależniony            
będzie od potrzeb Zamawiającego i postępu prac oraz sytuacji epidemicznej Sars-cov-2.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 30.06.2023 roku.

SPOSÓB SKŁADANIA WYCENY

1. Wycenę należy złożyć 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.

TERMIN SKŁADANIA WYCENY

Do 20.10.2022 roku do końca dnia.

Z poważaniem

Łukasz Rejt
Dyrektor
Departament Ochrony Przyrody
/ – podpisany cyfrowo/
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