
 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/01/2020/PROW 

 na usługę wykonania QUESTÓW KASZUB PÓŁNOCNYCH 
 

Projekt współpracy realizowany jest  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania” 

            

1. Zamawiający 
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino 
oraz 
Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo 
    
2. Miejsce 
Miejscem realizacji questów jest obszar działania Stowarzyszeń: 
-  „Bursztynowego Pasażu”: Gmina Gniewino i gmina wiejska Wejherowo 
- „Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej”: Starostwo Puck, Miasto Puck, Gminy: 
Puck, Kosakowo, Władysławowo, Krokowa, Jastarnia, Hel. 
 
3. Czas realizacji 
Marzec – październik 2020 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia 
 
W skład usługi wykonania QUESTÓW KASZUB PÓŁNOCNYCH wchodzą następujące elementy: 
 

L.p. Nazwa zadania Ilość Uwagi 

1 opracowanie oraz zrymowanie questów  10 
questów 

Zamawiający zobowiązuje się do 
dostarczenia materiałów 
niezbędnych do opracowania 
questów (zdjęcia, mapy, treści 
merytoryczne itp.). Wykonawca 
zobowiązany jest do zrymowania 
questów w j. polskim. Wszystkie 
questy musza być zgodne z 
metodologią questingu – 
bezobsługowe, edukacyjne gry 
terenowe z zagadkami, które 
prowadzą do ukrytego skarbu – 
pieczątki poświadczającej przejście 
questu. Koszt zaprojektowania i 
wykonania pieczątki ponosi 
Wykonawca. Czas trwania 1 questu 



 

 

 

nie może być mniejszy niż 35 min. 

2 tłumaczenie questów na j. angielski (wersja 
rymowana) 

10 
questów 

Tłumaczenie questów z j. polskiego 
na j. angielski w taki sposób, aby 
questy w j. angielskim również się 
rymowały. 

3 zaprojektowanie oraz druk ulotek promujących 
powstałe ścieżki (j. polski) 

10 
questów x 
1000 szt. 

nakład 1 tys. ulotek / 1 quest, kolor 
4/4, papier kreda matowy 170 g, 
format A4 składane w poziomie do 
DL 

4 zaprojektowanie oraz druk ulotek promujących 
powstałe ścieżki (j. angielski) 

10 
questów x 
200 szt. 

nakład 200 ulotek / 1 quest, kolor 
4/4, papier kreda matowy 170 g, 
format A4 składane w poziomie do 
DL 

5 opracowanie wersji elektronicznej questu oraz 
opublikowanie jej na zarządzanej przez 
Wykonawcę stronie internetowej i aplikacji 
mobilnej 

20 
questów 
(10 w j. 
polskim i 
10 w j. 
angielskim) 

Zamawiający zakład, że Wykonawca 
dysponuje zarządzaną przez siebie 
stroną internetową i aplikacją 
mobilną prezentującą questy 
minimum na obszarze całego kraju 

6 Organizacja 2 dniowego szkolenia merytorycznego 
i praktycznego z tworzenia questów 

2 dni / 
łącznie 
min.14 
godz. 

Ilość godzin: 
cz. praktyczna - min.8 godz.  
cz. teoretyczna – min. 6 godz. 
ilość uczestników szkolenia – ok. 25 
– 30 osób 
cel szkolenia: przygotowanie 
uczestników do samodzielnego 
tworzenia questów oraz zebranie 
materiałów niezbędnych do 
opracowania 10 questów 
wchodzących w skład projektu 
(koszt wynajmu sali, poczęstunku dla 
uczestników oraz transportu na 
miejsce organizacji części praktycznej 
pokrywa Zamawiający; koszt dojazdu 
na miejsce organizacji szkolenia, 
noclegu i wyżywienia dla 
animatorów pokrywa Wykonawca) 

7 udział trenerów questingu w inauguracji 3 
wybranych questów  

inauguracja 

3 questów 
elementy składowe wyceny: pomoc 
merytoryczna w opracowaniu 
programu wydarzenia, przejście z 
uczestnikami 3 wybranymi szlakami, 
dojazd do miejsca realizacji usługi, 
koszt noclegu i wyżywienia dla 
trenerów; koszt promocji 
wydarzenia, poczęstunku oraz 
ewentualnego transportu dla 
uczestników ponosi Zamawiający; 

8 przekazanie Zamawiającemu praw autorskich oraz projektów w wersji edytowalnej do 
wszystkich opracowanych w ramach zlecenia materiałów 

 



 

 

 

5. Tematyka questów 
Zleceniodawca zakłada utworzenie questów z następującymi motywami przewodnimi: 
- kulturowe (oparte na podaniach i legendach kaszubskich), 
- historyczne, 
- przyrodnicze, 
- turystyczne. 
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia materiałów niezbędnych do opracowania 
questów (zdjęcia, mapy, treści merytoryczne itp.) na etapie realizacji projektu. 
 
6. Termin nadsyłania odpowiedzi  

– 10 stycznia 2020 r. 

( decyduje data wpływu oferty do biura Stowarzyszenia). 
 
7. Forma odpowiedzi na zapytanie ofertowe 
Oferta sporządzona w formie pisemnej musi zawierać: 
- prawidłowo wypełniony, podpisany oraz przesłany w formie skanu załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego, 
- załączniki potwierdzające wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i osobowy zdolny do 
wykonania zamówienia, 
- załączniki potwierdzające posiadanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, których 
motywem przewodnim jest promocja questów na obszarze Polski. 
 
Skan wypełnionego, opieczętowanego i podpisanego formularza (załącznik nr. 1  
do rozeznania rynku) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 
biuro@bursztynowypasaz.pl  
 
8. Kryteria wyboru oferty: 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

a. Cena brutto  

- liczona jako średnia liczba punktów przyznana przez komisję oceniającą  waga 70% 

b. Posiadanie strony internetowej i aplikacji mobilnej, których motywem przewodnim jest 

promocja questów na obszarze Polski 

badane na podstawie kopii umów/zleceń/screen ekranu stron www (w przypadku, gdy na stronie 

opublikowana jest informacja wskazująca na właściciela praw autorskich danej witryny)  

- liczona jako średnia liczba punktów przyznana przez komisję oceniającą   waga 25% 

c. Doświadczenie oferenta w realizacji operacji  

badane na podstawie kopii umów/zleceń/referencji ( max. liczba umów/referencji:  3, dostarczenie 

większej liczby umów/zleceń/referencji nie będzie brane pod uwagę) 

- liczona jako średnia liczba punktów przyznana przez komisję oceniającą   waga 5% 
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9. Opis sposobu przyznawania punktacji 

a. Kryterium cena brutto 

A=(Amin/Ab) x70 

Gdzie 

A:liczba punktów oferty wynikająca z ceny 

Amin: cena najtańszej złożonej oferty  

Ab: cena badanej oferty 

b. Kryterium posiadanie strony internetowej i aplikacji mobilnej 

B= (Bb/Bmax) x25 

Gdzie 

B: liczba punktów oferty wynikająca z posiadania strony internetowej i aplikacji mobilnej 

Bb: liczba punktów za spełnienie/niespełnienie kryterium 

Bmax: najwyższa liczba punktów przyznana w tym kryterium 

c. Kryterium doświadczenie oferenta 

C= (Cb/Cmax) x5 

Gdzie 

C: liczba punktów oferty wynikająca z doświadczenia oferenta (pod uwagę brane są max 3 

umowy/referencje)  

Cb: liczba punktów za doświadczenie danego oferenta 

Cmax: najwyższa liczba punktów przyznana w tym kryterium 

10. Dodatkowe informacje: 
1. Realizacja operacji jest uzależniona od podpisania umowy na jej realizację z Zarządem 
Województwa Pomorskiego. 
2. Złożone oferty są załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy, składanego do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
3. Ocenie podlegać będą jedynie oferty złożone w terminie wskazanym w p. 6.   
4. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zakończenia postępowania bez dokonaniu wyboru 
Wykonawcy. 
6. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
7. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane w wykonaniem usługi. 
8. Osobą odpowiedzialną za postępowanie jest Justyna Wiszniewska Tel. 535 310 828, 
biuro@bursztynowypasaz.pl. 
 
11. Obowiązek informacyjny 
W związku z faktem, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie 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 o 
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ochronie danych), Zarząd Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” z siedzibą w Gniewinie,  
ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino oraz Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa 
Rybacka z siedzibą we Władysławowie, ul. Portowa 15, jako Administratorzy danych 
osobowych zebranych w celu realizacji projektu współpracy informują, iż: 
- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontynuowania dalszej współpracy, 
- posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
-  dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenia innym podmiotom do tego 
upoważnionym na  podstawie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz 
realizacją zawartych przez Stowarzyszenia umów związanych z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
- posiadane przez nas dane podlegają profilowaniu w celu przeprowadzania analiz, chęci 
przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa potrzeb oferty oraz 
konieczności wypełniania przez Stowarzyszenia zobowiązań prawnych związanych z 
funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów, 
- przetwarzane kategorie Państwa danych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio 
od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które 
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą 
bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, 
które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.  Dane te będą przetwarzane przez 
cały czas naszej współpracy, wynikającej z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenia 
działalności w zakresie wypełniania przez Stowarzyszenia zobowiązań prawnych związanych 
z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów, 
- w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: 
biuro@bursztynowypasaz.pl. 
- macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie, iż przetwarzanie przez 
Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” danych osobowych dotyczących Państwa, narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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