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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie i przeprowadzenie dwóch sportowych gier miejskich (w terminach 
9.07 oraz 27.08.2016). W każdej grze należy przewidzieć:

 opracowanie i publikację materiałów promocyjnych, kart startowych i innych materiałów dla graczy,
 automatyczną rejestrację uczestników za pośrednictwem skryptu działającego na stronie internetowej gry,
 przeprowadzenie etapu internetowego stanowiącego rodzaj eliminacji do właściwej zabawy,
 przygotowanie minimum 10 stanowisk z animatorami i 8 zadań nie wymagających obsługi,
 wykorzystanie podczas gier następujących elementów:
- wielkogabarytowe kostki do gry,
- sprzęt sportowy,
- kostiumy sędziowskie.
 ubezpieczenie NNW uczestników,
 plakietki pamiątkowe dla graczy, 
 akcję promocyjną, obejmującą:
- publikację niezbędnych materiałów informacyjnych w Internecie,
- działania w jednym z popularnych portali społecznościowych na fanpage o minimum 2500 lubiących,
- mailing do minimum 2500 unikalnych adresów osób zainteresowanych grami miejskimi,
- współpracę z POSIR w stworzeniu i dystrybucji notki prasowej,
 dokumentację fotograficzną

Parametry gry:
- minimum 2 etapy,
- czas trwania ok.3-4 h (wraz z zakończeniem),
- trasa mogąca pomieścić do 100 uczestników,
- zastosowane rozwiązania zapobiegające tworzeniu się zatorów na punktach z animatorami,
- gra ma się odwoływać w warstwie merytorycznej i praktycznej do sportu i sportowego dziedzictwa miasta Poznania.

2. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej :

a) W ofercie wykonawca powinien przedstawić co najmniej 2 koncepcje fabuły gry sportowej.
b) Oferent powinien udokumentować przeprowadzenie co najmniej 3 sportowych gier miejskich (w tym mini-

mum 1 na terenie Poznania) o minimalnej liczbie 50 uczestników przez osoby mające przygotować i przepro-
wadzić grę

3. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

Na załączonym formularzu wraz z dokumentami opisanymi w pkt. 2 ppkt. a i b.

4. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Mailem na adres: k.szulc@posir.poznan.pl

Listownie i osobiście na adres Dyrekcja POSiR ul. Chwiałkowskiego 34, Poznań 61-553 Poznań 

Termin do 30.06.2016 do godziny 12.00

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Jańczak tel. 504 206 522 lub Kamil Szulc tel. 61 877 23 29

Zamawiający  informuje,  iż  do  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  nie  mają  zastosowania  przepisy  ustawy  Prawo

zamówień publicznych.

27.06.2016    …………………………………………………..…

data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego 
stanowiska              
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