
                                                                                                                                                        

 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KONSULTANTA SCENARIUSZOWEGO GRY  

(TESTERA GRY I DOSTĘPNOŚCI) W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU pn. „NIE 

ZAPOMNIJ O RZEMIOŚLE – DZIAŁANIA PROMOCYJNO-EDUKACYJNE KPIRiP W 

BYDGOSZCZY” 

 

Nr zapytania: 2/PIR/2023  

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy zwana dalej 

Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem jest 

wyłonienie Wykonawcy zapewniającego realizację usługi polegającej na pełnieniu roli 

konsultanta scenariuszowego gry w zakresie testowania i dostępności tworzonej gry 

promocyjno-edukacyjnej o zawodach rzemieślniczych w związku z realizacją projektu  pn. „Nie 

zapomnij o rzemiośle – działania promocyjno-edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy” 

współfinansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Rządowego Programu Polski Inkubator 

Rzemiosła na lata 2021-2030”. Okres realizacji projektu od 08.09.2022 r. do 31.12.2023 r.  

Celem projektu jest wzmocnienie KPIRiP w Bydgoszczy na rzecz kapitału ludzkiego i społecznego 

środowiska rzemieślniczego poprzez promocję nauki zawodu w rzemiośle, nauczania dualnego i 

propagowania przedsiębiorczości rzemieślniczej.  

 

Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę. 

WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego. 

w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny. 

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny. 

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości negocjacji cenowej. 

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11,  

85-098 Bydgoszcz, NIP 554-10-09-423, REGON 000446411 

 

3. SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ I OSOSBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  

Izabela Goślińska, tel. 52 349 35 06, e-mail: izabela.goslinska@izbarzem.pl  

mailto:izabela.goslinska@izbarzem.pl


                                                                                                                                                        

 
 

 

Pytania w formie pisemnej można kierować na podany powyżej adres mailowy lub adres 

Zamawiającego.  

Zapytanie ofertowe wysłano drogą elektroniczną oraz umieszczono na stronie Zamawiającego 

www.izbarzem.pl. 

UWAGA!  Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią 

dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia 

postępowania, opisanych w niniejszym dokumencie. 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest udział w opracowywaniu i testowaniu zasad, instrukcji, elementów 

i dostępności gry promocyjno-edukacyjnej o zawodach rzemieślniczych opartej na kartach w 

formule „spot it” zwanej jako Dobble  skierowanej do przedszkolaków, uczniów szkół 

podstawowych, uczniów szkół branżowych.  

 

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

• Udział w tworzeniu nazwy gry karcianej, opracowywaniu jej zasad. 

• Współtworzenie instrukcji do gry karcianej oraz materiałów i treści o zawodach 

rzemieślniczych.  

• Współtworzenie scenariusza lekcji dla nauczyciela w szkołach podstawowych jako 

jednego z tematów zawodoznawczych. 

• Testowanie gry i wprowadzanie korekt z uwzględnieniem udziału w grze osób ze 

szczególnymi potrzebami. 

• Doradzanie w zakresie zapewnienia dostępności gry dla osób z niepełnosprawnością.  

• Udział w zaplanowanych roboczych spotkaniach powołanego zespołu 5 konsultantów 

scenariuszowych gry w skład, których wchodzą: (grafik/ilustrator, tester gry i 

dostępności, konsultant IT, konsultant rzemiosła, konsultant prawy) w siedzibie KPIRiP w 

Bydgoszczy oraz on-line.  

• Bieżące konsultacje mailowe w/w zakresie. 

• Okres realizacji zamówienia: luty – wrzesień 2023 r.  

• Wymagania wobec Wykonawcy:  

- zamiłowanie do gier planszowych,  

- umiejętności oceny funkcji dydaktycznej gry planszowej, 

- znajomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 



                                                                                                                                                        

 
 

 

- mile widziana znajomość zagadnień powiązanych ze specyfiką środowiska 

rzemieślniczego, 

- kreatywność, twórczość, 

- umiejętność pracy w zespole. 

• Informacje o grze promocyjno-edukacyjnej o zawodach rzemieślniczych.  

Gra rodzinna oparta na kartach w formule „spot it” znanej także jako Dobble.  

Gra będzie zawierała kilkadziesiąt okrągłych kart z grafikami symboli zawodów 

rzemieślniczych. Niezależnie, które karty zostaną wylosowane zawsze będzie powtarzał 

się z parą 1 wspólny symbol zawodu np. but dla szewca, nożyczki dla krawca, kapelusz 

dla modystki itp. Opakowanie będzie wykonane z kartonowego pudełka by móc umieścić 

na nim oznakowanie oraz kod QR. Karty będą zawierały symbole z zawodami, których 

znaczenie zostanie przedstawione i opisane wraz z zasadami gry na krótkiej instrukcji. 

Dodatkowo na każdej karcie, na jej okładce znajdzie się kod QR, który po użyciu 

smartfonu przeniesie do opisu jednego wybranego zawodu i jego historii, ciekawostek. 

Na opakowaniu zewnętrznym gry kod QR będzie przenosił do strony internetowej KPIRiP 

w Bydgoszczy, gdzie będzie można pobrać wydruki dla osób słabowidzących np. w 

większym formacie lub w wersji monochromatycznej. Możliwość wykorzystania gry np. 

na lekcjach w szkołach podstawowych jako jeden z tematów zawodoznawczych.  

Funkcja gry: gra rodzinna, w parze lub zespołowa, bez ograniczeń wiekowych, nigdy się 

nie nudzi, rozwija spostrzegawczość i pamięć utrwalając symbole zawodów rzemiosła, 

funkcja edukacyjna – opis zawodów z odnośnikiem do www. w formacie kodu QR, pozwala 

na grę w kilku różnych wersjach rozgrywek, z funkcją dostępności poprzez zastosowanie 

symboliki QR.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią 

na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów 

umowy, nawet jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza cenowo.  

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Składający ofertę:  

- złoży ofertę w terminie,  

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

- posiada zdolności finansowe oraz techniczne do wykonania usługi, 

- jest osobą niekaraną za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 

publicznego.  



                                                                                                                                                        

 
 

 

 

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

• Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 + CV z opisem udziału w podobnych 

projektach, 

• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 

2, 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z 

załącznikiem nr 3, 

• Oświadczenie o niekaralności – zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

Rozliczenia prowadzone w PLN.  

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty 

stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. 

 

10. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy przesłać do dnia 30.01.2023 roku na adres e-mail: 

izabela.goslinska@izbarzem.pl w formie pliku PDF. Wymagane załączniki powinny mieć formę 

skanu lub pliku PDF podpisanego profilem zaufanym.  

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. 

 

11. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 

Wybór oferty zostanie dokonany w dniu 31.01.2023 r.  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:  

- cena – 70% 

- znajomość zagadnień związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami – 20 % 

- znajomość specyfiki rzemiosła – 10 %  

Zamawiający wybierze ofertę z największą ilością punktów. 

 

12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

mailto:izabela.goslinska@izbarzem.pl


                                                                                                                                                        

 
 

 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi mailem 

wyłonionego Wykonawcę.  

 

Umowa/zamówienie  z Wykonawcą zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający 

dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi 

zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może 

wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni kalendarzowych lub do momentu 

podpisania z Zamawiającym umowy.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z momentem złożenia oferty.   

 

14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

 

15. FINANSOWANIE 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków  otrzymanych z Narodowego Instytutu 

Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach „Rządowego 

Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 w związku z realizacją projektu pn. 

„Nie zapomnij o rzemiośle – działania promocyjno-edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy”. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 
 

 

16.  UWAGI KOŃCOWE 

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

 

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, 

a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy do zawarcia umowy. KPIRiP w Bydgoszczy może 

odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

 

Administratorem Danych Osobowych oferenta jest Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz. Dane osobowe 

przetwarzane są przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych). 

 

Zamawiający: Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ul. 

Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszczy Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do zapytania ofertowego dołączono: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2. – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niekaralności  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

…………………, dnia ……………… 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/PIR/2023  w związku z realizacją projektu  „Nie zapomnij 

o rzemiośle – działania promocyjno-edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy” współfinansowanego 

ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła 

na lata 2021-2030. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe” nr 2/PIR/2023 na konsultanta scenariuszowego gry 

(testera gry i dostępności)  w zawiązku z realizacją projektu „Nie zapomnij o rzemiośle – 

działania promocyjno-edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy”. 

Dane wykładowcy   

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Koszt łączny realizacji zamówienia  

(brutto) 

 

 

 

………………………………………. 

podpis Wykonawcy  

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 
 

 

 

Załącznik 2 do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

 

…………………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/PIR/2023  w ramach związku z realizacją projektu „Nie 

zapomnij o rzemiośle – działania promocyjno-edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy” 

współfinansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator 

Rzemiosła na lata 2021-2030. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

……………………………………… dnia …………………………… 

 

…………………………………………………… 

      podpis Wykonawcy  



                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

Załącznik 3 do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

 

…………………………………………………. 

Dane teleadresowe Wykonawcy 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na potrzeby procedury  wyboru konsultanta scenariuszowego gry (testera gry i 

dostępności) w projekcie  „Nie zapomnij o rzemiośle – działania promocyjno-

edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy” w ramach zapytania ofertowego z dnia 

20.01.2023 roku. 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie składanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2023 r. 

w tym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru konsultanta scenariuszowego gry 

(testera gry i dostępności) w projekcie „Nie zapomnij o rzemiośle – działania promocyjno-

edukacyjne KPIRiP w Bydgoszczy” prowadzonego przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119, s.1)  

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

      podpis Wykonawcy  

 

 

 



                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  

 

 

…………………, dnia ……………… 

 

Nazwisko i imię:………………………………………………….… 

Adres zamieszkania: ul. ………………………………………………… 

Kod: …………………………………………….... 

Miejscowość: …………………………………….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione 

umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

      podpis Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 


