
            

 

 

 

 

      Opole, dn. 17.12.2019r.  

 
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro 
 

Dotyczy: zamówienia na stworzenie, zarządzanie i administrowanie grą edukacyjną w ramach 

projektu pn.: Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych  pod nazwą 

 „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Miasto Opole  

Rynek 1  

45-015 Opole  

REGON 531412668 

NIP 754 300 99 77 

 

Odbiorca: 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I  

im. Mikołaja Kopernika w Opolu 

ul. Licealna 3 

45-714 OPOLE 

e-mail: sekretariat@lo1.opole.pl  

adres strony internetowej: www.lo1.opole.pl 

REGON: 161543431 

NIP: 754-307-52-01 

tel. +48 (77) 474 29 44 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, zarządzanie i administrowanie grą edukacyjną „Zagraj  
w BIO z LO” w ramach projektu pn.: Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych  pod nazwą  
„Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 
5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego. 
 

mailto:sekretariat@lo1.opole.pl


            

 

 

 

 
Kod CPV  
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe 
i wsparcia  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie gry w terminach określonych  

w harmonogramie stanowiącym załącznik do zapytania 

2. Administrowanie i zarządzanie grą w okresie 01.05.2020 – 30.06.2020 i 01.04.2021  

– 30.09.2021 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna: 

- być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy, 
- posiadać datę sporządzenia, 
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP/PESEL, 
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji: 

 

Całkowita wartość zamówienia brutto ……………….…… zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………), 

W tym:  

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie gry …………………………………………zł 

 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………..) 

Administrowanie i zarządzanie grą w okresie realizacji umowy ………………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………….) 

 

Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem realizacji gry po 
odebraniu częściowym protokołem odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Płatność będzie 
zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od dnia, w którym została 
odebrana prawidłowo wystawiona faktura. 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana: 

-w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres pocztowy: Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące nr I, im. Mikołaja Kopernika w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 OPOLE) lub 



            

 

 

 

-w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres 
sekretariat@lo1.opole.pl   
do dnia 30.12.2019r. do godziny 10:00 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: www.lo1.opole.pl  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lo1.opole.pl  
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 

 
 
VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

1. Cena ofertowa - 100%. 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem: www.lo1.opole.pl    
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym fakcie przy pomocy 
poczty elektronicznej. 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela: 

Natasza Kujath – Koordynator 77  474 29 44 wew. 888, kujath.natasza@lo1.opole.pl  

Alina Foryś – Specjalista ds. prowadzenia kampanii informacyjno – edukacyjnej 77 474 29 44 

wew. 888, forys.alina@lo1.opole.pl  

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do 
postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane 
osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe 
będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Wykonawca 
złoży stosowne pisemne oświadczenie. 
2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Publiczne Liceum 
Ogólnokształcące nr I, im. Mikołaja Kopernika w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 OPOLE; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Natasza Kujath, kontakt:  
e-mail:  iod@lo1.opole.pl , tel. + 48 77 47 42 944 wew. 888; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie konkurencyjnego wyboru 
wykonawców.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt obowiązującym w tutejszej jednostce; 

mailto:sekretariat@lo1.opole.pl
http://www.lo1.opole.pl/
http://www.lo1.opole.pl/
http://www.lo1.opole.pl/
mailto:kujath.natasza@lo1.opole.pl
mailto:forys.alina@lo1.opole.pl
mailto:iod@lo1.opole.pl


            

 

 

 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
 

Dyrektor  
 

mgr Bernarda Zarzycka 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 



            

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

I. Opracowanie graficzne, konsultacje merytoryczne w zakresie e-gry „Zagraj w BIO z LO”  

w ramach projektu pod nazwą „Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych pod nazwą 

„Ochrona BIO w LO” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry”, w tym: 

1. Opracowanie pomysłu na grę (w tym konsultacje z uczniami i z ekspertem z dziedziny 

biologicznej);  

2. Ustalenie poszczególnych modułów i scenariusza e-gry z Zamawiającym; 

3. Konsultacje merytoryczne w zakresie stworzenia e-gry, opracowanie narracji i fabuły;  

4. Zaprogramowanie gry, realizacja modułów, opracowanie graficzne, stworzenie dźwięków  

i światła do e-gry, rozpisanie dialogów;  

5.  Ustalenie regulaminu e-gry i realizacja e-gry z uczniami w przestrzeni wirtualnej  

i realnej;  

6. Wdrożenie i administrowanie e-gra;  

7. Opracowanie materiału do innowacji pedagogicznej; 

8. Zakup oprogramowania / dodatków do oprogramowania dla twórcy e-gry (oprogramowanie 

dla uczniów).  

 

Wykonawca zobowiązuje się do zaprogramowania gry interaktywnej „Zagraj w BIO z LO”, wymyślenia 

jej fabuły, narracji, postaci i zadań. Wykonawca zobowiązuje się do zaprogramowania gry w sposób, 

który umożliwi jej użytkowanie w przestrzeni wirtualnej (aplikacja) oraz realnej. Gra musi skupiać się 

na ochronie bioróżnorodności, a w tym ochronie ginących gatunków roślin i zwierząt. Wykonawca 

zobowiązuje się do stworzenia gry w taki sposób, że w grze uczestnicy będą pozyskiwać samodzielnie 

informacje na temat ginących gatunków roślin i zwierząt na Opolszczyźnie i w kraju. Ponadto 

wykonawca zobowiązuje się zaprogramować grę, wymyślić fabułę w sposób, w którym uczestnicy 

dowiedzą się, w jaki sposób i dlaczego należy dbać o różnorodność biologiczną. Informacje zawarte  

w grze dotyczyć muszą miejsc związanych z realizowanym projektem, tj.: wysp Bolko i Pasieki, Odry, 

parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody na Opolszczyźnie, itp. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać przedmiot umowy w sposób, który wpłynie na podniesienie wiedzy i świadomości 

uczestników gry w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w województwie, a przy okazji będzie 

świetnym narzędziem integrującym grupy docelowe w różnym wieku (I grupa - dzieci szkół 

podstawowych, II grupa - młodzież szkół średnich). Wykonawca  zobowiązuje się przygotować 

przedmiot umowy w sposób, który umożliwi uczestnikom rywalizację zarówno w przestrzeni 

wirtualnej, jak i realnej: na wyspach Bolko i Pasieka, w przestrzeni miejskiej, wzdłuż pasa Odry.  

Dodatkowo, zaprogramowana gra będzie stanowiła materiał do opracowania innowacji 

pedagogicznej, która na stałe wejdzie do programu nauczania Liceum Ogólnokształcącego nr I  

w Opolu. Po realizacji zadania Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do e-gry „Zagraj  

w BIO z LO”. 

 

 



            

 

 

 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI e-GRY DLA DWÓCH GRUP WIEKOWYCH 

e-GRA - I GRUPA WIEKOWA 

Do 30.01.2020 – Opracowanie narracji i fabuły e-Gry dla I grupy wiekowej.  

I Konsultacje ze specjalistą ds. bioróżnorodności w zakresie e-Gry dla I Grupy wiekowej. Konsultacje 

Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

31.01.2020 – Weryfikacja prac w zakresie opracowania narracji i fabuły e-Gry i ich zatwierdzenie. 

Konsultacje merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry.  

Do 15.02.2020 – Opracowanie grafik na potrzeby I Grupy wiekowej. 

17.02.2020 – Weryfikacja prac graficznych i ich zatwierdzenie. Konsultacje merytoryczne ze 

Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

17.02.2020 –  Weryfikacja prac programistycznych i ich zatwierdzenie – I etap. Konsultacje 

merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

28.02.2020 –  Weryfikacja prac programistycznych i ich zatwierdzenie – II etap. Konsultacje 

merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

03.2020 – II Konsultacje ze Specjalistą ds. bioróżnorodności w zakresie e-Gry dla I Grupy wiekowej. 

Konsultacje ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

Do 30.03.2020 – Prowadzenie prac programistycznych do opracowania e-Gry na potrzeby I Grupy 

wiekowej. 

Do 31.03.2020 – Opracowanie Regulaminu e-Gry dla I Grupy wiekowej i jego zatwierdzenie. 

Konsultacje merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

31.03.2020 –  Weryfikacja prac programistycznych i ich zatwierdzenie – III etap. Konsultacje 

merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

Płatność za prace zrealizowane do dnia 31.03.2020r. - I, II, III etap – w wysokości 4/12 wartości 

zamówienia – w terminie 21 dni od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

01.04.2020 – Wersja Alfa e-Gry dla I Grupy wiekowej – prezentacja aplikacji.  

01.04.2020 – 15.04.2020 – Testy e-Gry dla I Grupy wiekowej. 

15.04.2020 – Podsumowanie testów dla I Grupy wiekowej. Konsultacje merytoryczne ze Specjalistą  

ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

04.2020 – Konsultacje ze Specjalistą ds. bioróżnorodności w zakresie testów e-Gry na potrzeby  

I grupy wiekowej ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

16.04.2020 – 24.04.2020 – Wprowadzanie korekt do e-Gry (I Grupa wiekowa) po etapie testów.  



            

 

 

 

24.04.2020 - Odbiór prac po korektach e-Gry dla I Grupy wiekowej. Konsultacje merytoryczne ze 

Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

27.04.2020 – Przedstawienie Beta wersji e-Gry dla I Grupy wiekowej. 

27.04.2020 – Zatwierdzenie e-Gry dla I Grupy wiekowej. Konsultacje merytoryczne ze Specjalistą ds. 

merytorycznej konsultacji e-gry. 

Płatność za prace zrealizowane do dnia 27.04.2020r. – w wysokości 1/12 kwoty  

– w terminie 21 dni od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

01.05.2020 – 30.06.2020 – Administrowanie e-Grą, utrzymanie e-Gry. Konsultacje merytoryczne ze 

Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

Płatność za prace zrealizowane do dnia 30.06.2020r. – w wysokości 1/12 kwoty – w terminie 21 dni 

od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

01.07.2020 – 31.08.2020 – Okres przejściowy. 

 

e-GRA - II GRUPA WIEKOWA 

09.2020 – I Konsultacje ze Specjalistą ds. bioróżnorodności w zakresie e-Gry dla II grupy wiekowej. 

Konsultacje ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

Do 15.10.2020 – Opracowanie narracji i fabuły e-Gry dla II grupy wiekowej. 

16.10.2020 – Weryfikacja prac w zakresie opracowania narracji i fabuły e-Gry i ich zatwierdzenie. 

Konsultacje merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

30.10.2020 –  Weryfikacja prac graficznych i ich zatwierdzenie – I etap. Konsultacje merytoryczne ze 

Specjalistą ds. merytorycznej konsultacjie-gry. 

Płatność za prace zrealizowane do dnia 30.10.2020r. – w wysokości 1/12 kwoty – w terminie 21 dni 

od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

Do 30.11.2020 – Opracowanie grafik na potrzeby II grupy wiekowej.  

01.12.2020 – Weryfikacja prac graficznych i ich zatwierdzenie – etap końcowy dla II grupy wiekowej.  

Konsultacje merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

20.12.2020 –  Weryfikacja prac programistycznych i ich zatwierdzenie – I etap. Konsultacje 

merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

Płatność za prace zrealizowane do dnia 20.12.2020r. – w wysokości 1/12 kwoty – w terminie 21 dni 

od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

27.01.2021 –  Weryfikacja prac programistycznych i ich zatwierdzenie – II etap. Konsultacje 

merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 



            

 

 

 

01.2021 – II Konsultacje ze Specjalistą ds. bioróżnorodności w zakresie testów e-Gry na potrzeby  

II grupy wiekowej. Konsultacje ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

Do 27.02.2021 – Prowadzenie prac programistycznych do opracowania e-Gry na potrzeby II grupy 

wiekowej. 

Płatność za prace zrealizowane do dnia 27.02.2021r. – w wysokości 1/12 kwoty – w terminie 21 dni 

od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

Do 26.02.2021 – Opracowanie Regulaminu e-Gry dla II grupy wiekowej i jego zatwierdzenie. 

Konsultacje merytoryczne ze Specjalista ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

26.02.2021 –  Weryfikacja prac programistycznych i ich zatwierdzenie – III etap. Konsultacje 

merytoryczne ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

01.03.2021 – Wersja Alfa e-Gry dla II grupy wiekowej – prezentacja aplikacji. 

01.03.2021 – 15.03.2021 – Testy e-Gry dla II grupy wiekowej. 

15.03.2021 – Podsumowanie testów dla II grupy wiekowej. Konsultacje merytoryczne ze Specjalistą  

ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

03.2021 – III Konsultacje ze Specjalistą ds. bioróżnorodności w zakresie testów e-Gry na potrzeby  

II grupy wiekowej. Konsultacje ze Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

16.03.2021 – 30.03.2021 – Wprowadzanie korekt do e-Gry (II grupa wiekowa) po etapie testów.  

30.03.2021 - Odbiór prac po korektach e-Gry dla II grupy wiekowej. Konsultacje merytoryczne  

ds. Specjalista ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

Płatność za prace zrealizowane do dnia 30.03.2021r. – w wysokości 1/12 kwoty – w terminie 21 dni 

od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

01.04.2021 – Przedstawienie Beta wersji e-Gry dla II Grupy wiekowej. 

01.04.2021 – Zatwierdzenie e-Gry dla II Grupy wiekowej. Konsultacje merytoryczne ze Specjalistą  

ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

01.04.2021 – 30.09.2021 – Administrowanie e-Grą, utrzymanie e-Gry. Konsultacje merytoryczne ze 

Specjalistą ds. merytorycznej konsultacji e-gry. 

Płatność za prace zrealizowane do dnia 30.05.2021r. – w wysokości 1/12 kwoty – w terminie 21 dni 

od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

Płatność za prace zrealizowane do dnia 30.09.2021r. – w wysokości 1/12 kwoty – w terminie 21 dni 

od dnia odebrania poprawnie wystawionej faktury  

 

 



            

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
dla zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro 
 

Dotyczy: zamówienia na stworzenie, zarządzanie i administrowanie grą edukacyjną w ramach 

projektu pn.: Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych  pod nazwą 

 „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

 
ZAMAWIAJĄCY 
 

Miasto Opole  

Rynek 1  

45-015 OPOLE 

REGON: 531412668 

NIP: 754 300 99 77 

 

Odbiorca: 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I  

im. Mikołaja Kopernika w Opolu 

ul. Licealna 3 

45-714 OPOLE 

e-mail: sekretariat@lo1.opole.pl 

adres strony internetowej: www.lo1.opole.pl 

REGON: 161543431 

NIP: 754-307-52-01 

tel. +48 (77) 474 29 44 

 

Wykonawca przystępuje do udziału w postępowaniu dot. zamówienia na stworzenie, zarządzanie  

i administrowanie grą edukacyjną w ramach projektu pn.: Prowadzenie działań informacyjno  

– edukacyjnych  pod nazwą „Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny 

wzdłuż pasa Odry, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

 
 

http://www.lo1.opole.p/


            

 

 

 

 
 
 
Nazwa i adres WYKONAWCY 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Dane kontaktowe osoby podpisującej ofertę:  

..........…………………………………………………………………............................ 

nr telefonu/faksu  …………................................................………....….. 

Internet …………………………..........................................................……. 

e-mail ……………………………….............................................................. 

NIP/PESEL (osoba fizyczna) …………………................................................................................ 

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty:  

..........………………………………………………tel/fax................................. e-mail ………………….......................... 

Jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż reprezentująca firmę, należy dołączyć pełnomocnictwo. 

 
Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
oraz warunkami podanymi w zapytaniu ofertowym wg następującej kalkulacji:  

Całkowita wartość zamówienia brutto ……………….…… zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………), 

W tym:  

Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie gry …………………………………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………..) 

Administrowanie i zarządzanie grą w okresie realizacji umowy ………………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………….) 

 
Termin wykonania zamówienia:  
1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, wykonania i uruchomienia e-gry  
w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego 
2. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania i zarządzania e-grą w okresie  
01.05.2020 – 30.06.2020 i 01.04.2021 – 30.09.2021. 
 
Warunki płatności:  
Wynagrodzenie będzie wypłacane przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem realizacji gry po 
odebraniu  protokołem odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. 
Płatność będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od dnia, 
w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura. 
 
1) Wykonawca Oświadcza, że: 

a) spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym, 
b) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 



            

 

 

 

d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
e) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu: 

 otwarcia w stosunku do niego likwidacji lub ogłoszenia upadłości, 

 zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

 złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
2) Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na 

określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu** 

4) Wykonawca zapewnia o ważności oferty przez 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 
5) Wykonawca Oświadcza, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.2) 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  ................................................ 
Ewentualnie: 

2.  Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (gdy ofertę podpisuje 
osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego). 

3.  inne 
 

 

……………................................................. 

 
…………………………………………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

 

 

 
Załącznik nr 3 - wzór umowy 

 
UMOWA Nr …………………….. 

 

zawarta w dniu ……….2019 r., w Opolu 

pomiędzy: 
Miastem Opole z siedzibą 45-015 Opole, Rynek 1, REGON 531412668, NIP 754 300 99 77, 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa przez: Bernardę Zarzycką – Dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu, zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną/reprezentowanym* przez: 
………………………………………………………………, 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w wyniku wyboru Wykonawcy, po upublicznieniu zapytania ofertowego, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 

 
§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, zarządzanie i administrowanie przez Wykonawcę grą 

edukacyjną w ramach projektu pn.: Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych  pod nazwą 

„Ochrona BIO w Mieście Opolu” – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę:  

a) Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej – zgodnie  
z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy, 
b) Administrowanie i zarządzanie grą w okresie 01.05.2020 – 30.06.2020 i 01.04.2021  
– 30.09.2021 

 
§3 

1. Wartość za przedmiot umowy brutto wynosi : ………………  zł (słownie: ……………….zł), przy czym 
Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie gry wynosi …………………………………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………..) 

Administrowanie i zarządzanie grą w okresie realizacji umowy wynosi………………………zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………….) 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z harmonogramem realizacji działań po odebraniu  
protokołem odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Płatność będzie zrealizowana 



            

 

 

 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od dnia, w którym została odebrana 
prawidłowo wystawiona faktura/rachunek. 

3. Dane do faktury: Nabywca: Miasto Opole, 45-015 Rynek – Ratusz, NIP7543009977, Odbiorca: 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika, 45-714 Opole, ul. Licealna 3. 
Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada 
powiązany z nim wydzielony rachunek VAT. W przypadku wskazania przez Wykonawcę innego 
rachunku bankowego niż wymagany, opóźnienie w zapłacie będzie skutkiem naruszenia przez 
Wykonawcę postanowień umowy. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie za 
wykonaną usługę spowodowane wskazaniem przez Wykonawcę  niewłaściwego rachunku 
bankowego. 

4. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się 
wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia 
przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności 
nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT 
(np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% 
lub objęte odwrotnym obciążeniem. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  
w systemie podzielonej płatności. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony 
jest rachunek VAT. 

7. Za dzień zapłaty faktury / rachunku uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Niezależnym od Zamawiającego warunkiem zrealizowania przelewu na konto Wykonawcy 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest dostępność środków pieniężnych na jego projektowym 
rachunku bankowym. Dostępność ta uzależniona jest od transferów środków z Instytucji 
Pośredniczącej. Uregulowanie należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez 
Zamawiającego środków i z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził ewentualnego 
roszczenia o odsetki powstałe w wyniku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 
§ 4 

 
1. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w ramach Projektu Wykonawca 

i Zamawiający zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

 
§ 5 

1. Wykonawca, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 
umowy. 

2. W przypadku niedotrzymania terminów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony taki przypadek, w sumie jednak nie więcej niż 20% 
wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. Brak realizacji harmonogramu oraz konsultacji i weryfikacji opisanej w harmonogramie przez 
Wykonawcę powoduje natychmiastowe odstąpienie Zamawiającego od umowy oraz naliczenie 
kary umownej w wysokości 20% wartości umowy.  

4. Zamawiający, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy, o której 
mowa w § 3 ust. 1 umowy. 



            

 

 

 

5. Kary umowne, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego 
obowiązek ich zapłaty. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionej 
faktury/rachunku. 

7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w ust. 4 
niniejszego paragrafu. 

 
§ 6 

1. Osobą do kontaktu po stronie Zamawiającego jest: 
Natasza Kujath, Alina Foryś  

tel: 77 474 29 44 wew. 888 email: kujath.natasza@lo1.opole.pl; forys.alina@lo1.opole.pl  

2. Osobą do kontaktu po stronie Wykonawcy jest: 
 

………………………………………, tel: ………………………….…..email:…………………………………. 
 
 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszą umową Strony obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
3. Wszystkie spory, jakie mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały 

rozwiązać w drodze mediacji, a jeżeli okaże się to niemożliwe, poddadzą pod rozstrzygnięcie 
Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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