
 

  

 

   

         
Załącznik nr 1a 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  część A 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie gry terenowej na temat ekonomii 

społecznej na potrzeby organizacji Targów Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.  

2. Celem gry jest popularyzacja wiedzy o sektorze ekonomii społecznej. Gra skierowana jest do drużyn 

rodzinnych lub koleżeńskich, które będą się składać z zawodników z różnych grup wiekowych.  

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wszelkie materiały stworzone na potrzeby gry 

będą nosić oznakowanie zgodne z obowiązkami informacyjno-promocyjnymi zawartymi w  Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. 

Odpowiednie wzory graficzne zostaną dostarczone przez Zamawiającego.  

4. Miejsce realizacji gry: „Dzika Ochla” teren rekreacyjno-wypoczynkowy  na terenie Zielonej Góry przy 

drodze w kierunku Ochli; 

5. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

a) tytuł gry, 

b) opracowanie scenariusza około półtoragodzinnej gry, 

c) opracowanie regulaminu udziału w grze, 

d) opracowanie rebusów, zagadek, haseł, 

e) zaprojektowanie i wydrukowanie materiałów do gry: karty gry, mapy, identyfikatory uczestników i 

osób do obsługi, dyplom pamiątkowy poświadczający ukończenie gry, itp., 

f) przygotowanie 40 pakietów startowych dla uczestników gry zawierających co najmniej: plecak 

typu worek, kartę gry, identyfikator uczestnika oraz materiały promocyjne dostarczone przez 

Zamawiającego, 

g) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z mechaniki, fabuły, przebiegu i zasad 

gry, 

h) zapewnienie w dniu przeprowadzenia gry co najmniej 5 osób do obsługi gry, 

i) wykonanie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzenia gry. 

6. Charakterystyka gry: 

a) gra będzie zawierać co najmniej 8 baz z zadaniami,  



 

  

 

   

b) trzy spośród ośmiu baz będą powiązane tematycznie ze stanowiskami wystawienniczymi 

podmiotów ekonomii społecznej; 

c) uczestnicy będą mogli rozpocząć grę w dowolnym momencie w dniu targów w godzinach od 

12:30 do 14:30. 

7. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 29 sierpnia 2021 r. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

w zakresie realizacji usługi. 

9. Realizacja zamówienia będzie przebiegać w następujących etapach: 

− 30 dni od podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu projektu gry, tj. scenariusza, 

regulaminu, projektów kart gry, mapy, identyfikatorów, 

−  w trakcie prac na grą Zamawiający zastrzega sobie prawo do przynajmniej trzech spotkań 

konsultacyjnych, 

− w dniu 29.08.2021 r. w godzinach pomiędzy 12:00 a 17:00 przeprowadzenie gry terenowej na 

terenie organizacji Targów, Wykonawcy są zobowiązani do obecności na terenie wydarzenia od 

godz. 11.30. 

 

 

 

 


