
 

 

Załącznik nr 1 

do rozeznania rynku na usługę 

wykonania questów 

 

…………………………..….……... 
/miejscowość, data/ 

 

Odpowiedź na rozeznanie rynku  

na usługę wykonania QUESTÓW 

dla Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą w Gniewinie 

oraz Stowarzyszenia „Półbocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka” z siedzibą we Władysławowie 

 

1. Dane teleadresowe  

 
Nazwa podmiotu: .................................................................................................. 
Adres:    .................................................................................................. 
Województwo:  ....................................  
NIP   .................................... 
Nr telefonu  .................................... 
e-mail:    .................................................................................................. 
 
2. Wycena poszczególnych elementów usługi 
 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie dotyczące rozeznania rynku na usługę wykonania 
questów deklarujemy, że wartości poszczególnych elementów przedmiotu zapytania wynoszą: 
 
a) koszt stworzenia 1 ścieżki questingowej - …………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
 
b) przygotowanie projektu oraz wydruk ulotek reklamowych (3 tys. ulotek, kolor 4/4, papier kreda 
matowy 170 g, format A4 składane w poziomie do DL) - …………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
 
c) opracowanie i wykonanie nowoczesnej strony internetowej - …………………….. zł brutto  
(stawka VAT …… %) 
 
d) opracowanie i wykonanie nowoczesnej aplikacji mobilnej na urządzenia przenośne - 
…………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
 
e) organizacja jednodniowego szkolenia z tworzenia questów połączonego z konsultacjami z 
branżą turystyczną (bez kosztów wynajmu Sali) 
  - …………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
 
f) zaprojektowanie oraz wykonanie upominków tematycznych (np. pieczątek, map, plecaków, 
kompasów, czapeczek itp.) 



 

 

 

- nazwa upominku ………………………, ilość …………, …………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
- nazwa upominku ………………………, ilość …………, …………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
- nazwa upominku ………………………, ilość …………, …………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
- nazwa upominku ………………………, ilość …………, …………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
 
g) organizacja wyjazdu studyjnego do miejsc, w których funkcjonują szlaki questingowe  
(wyjazd 2 dniowy z noclegiem, pełnym wyżywieniem, opieką pilota / przewodnika, zwiedzaniem 
szlaków, ilość osób: 40, bez kosztów transportu)  
– miejsce docelowe wyjazdu …………………………,   …………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
 
h) dodatkowy element questingu, niewymieniony powyżej 
- nazwa ………………….……………………, …………………….. zł brutto (stawka VAT …… %) 
 
Do powyższych cen należy doliczyć koszt zrzeczenia się praw autorskich za powstały projekt  
na rzecz zleceniodawcy. 
 
3. Pytania dot. realizacji projektu 
 
a) Jaka tematyka questów jest najbardziej lubiana przez odbiorców? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Czy do stworzenia szlaku questingowego potrzebujecie Państwo gotowych wiadomości 
merytorycznych (np. historia regionu, legendy, zasoby przyrodnicze itp…)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
c) Czy należy dostosować poziom trudności szlaków questingowych do wieku odbiorców? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
d) Jaka jest optymalna długość jednego szlaku questingowego? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
e) Jaki jest średni czas tworzenia całego projektu (zakładając realizację wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 2)? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
/pieczątka firmy oraz podpisy osób  

upoważnionych do reprezentowania podmiotu/ 


