URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Załącznik nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Informacje wstępne
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje projekt pozakonkursowy samorządu
województwa pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 20142020. W ramach przedmiotowego projektu zaplanowana jest produkcja i dystrybucja
planszowej gry edukacyjnej „Ekonomia Społeczna” wśród szkół podstawowych, średnich
oraz uczelni wyższych na Warmii i Mazurach.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem 500 egzemplarzy
edukacyjnej gry planszowej „Ekonomia Społeczna” na bazie istniejącego projektu
utworzonego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja
sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.
Na przedmiot zamówienia składa się:
a) Wydruk i wykonanie na podstawie przekazanych projektów graficznych:
planszy, kart do gry, pudełka do zapakowania gry wraz z wypraską, instrukcji,
kart do zapisywania wyników gry,
b) Załączenie pionków różnokolorowych i kostek do gry,
c) Złożenie gry i zafoliowanie pudełka,
d) Transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem do pomieszczenia
wskazanego przez Zamawiającego.
e) Wykonanie szablonu graficznego pudełka do zapakowania gry według wzoru
graficznego zaproponowanego przez zamawiającego.
Termin i miejsce realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2019 r.

A.

Główne założenia przedmiotu zamówienia:
 Gra planszowa, edukacyjna z wykorzystaniem: planszy, kart, pionków, kości.
 Pierwowzór kompletu gry musi być przedstawiony Zamawiającemu w celu
uzyskania akceptacji, która jest wymogiem koniecznym, aby przejść do
ostatecznej produkcji gry.
 Nakład gry: 500 sztuk.
 Gra zapakowana zostanie w pudełko wykonane z twardej tektury, po złożeniu
zostanie zafoliowana. W środku pudełka powinna znajdować się wypraska
umożliwiająca utrzymanie porządku podczas użytkowania gry. Komplet kart do

B.

Zawartość jednego egzemplarza gry:
 pudełko wraz z wypraską,
 plansza składana na pół,
 pionki różnokolorowe - 13 szt., w tym: 2 żółte, 2 pomarańczowe, 2 czerwone, 2
filetowe, 2 niebieskie, 3 czarne,
 karty do gry - 25 szt.,
 kostka do gry,
 instrukcja obsługi,
 karty do zliczania punktów – 10 szt.,
 woreczki strunowe - 2 szt.

C.

Parametry produkcji
1. Pudełko do gry:
 dwuczęściowe z tektury litej, oklejane,
 rozmiar wewnętrzny: 310 x 220 x 60/60 mm (dno/wieko),
 materiał wieka i dna: tektura lita 2,0 jednostronnie oklejana,
 wydruk offsetowy okleiny wieka i dna 4+0 CMYK, kreda 130, folia
matowa.
2.
Plansza:
 rozmiar 420 x 300 mm,
 materiał: tektura lita 1,2 mm obustronnie oklejana,
 awers: druk offsetowy 4+0 CMYK, karton powlekany GC2 Alaska
300, lakier dyspersyjny,
 rewers: okleina introligatorska Ivory Nero 100, czarna, matowa,
 podklejana na zgięciach,
 sztancowana,
 składana na 2 do wymiaru 210 x 300 mm.
3.
Karty:
 rozmiar: 63 x 89 mm,
 kreda matowa,
 papier 300 g,
 kolor 4+4 dwustronny,
 uszlachetnianie: folia matowa.
4.
Wypraska:
 tektura jednostronnie dwukrotnie powlekana z białym wierzchem i
szarym spodem,
 gramatura 400 g,
 układ 105 mm - 100 mm (przegroda na rekwizyty) - 105 mm.
5.
Instrukcja obsługi:
 1 kartka A4, dwustronnie drukowana,
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gry powinien znajdować się w jednym woreczku strunowym. Pionki i kostka do
gry powinny znajdować się w drugim woreczku strunowym.
Dostarczenie do siedziby Zamawiającego (transport wraz z rozładunkiem do
wskazanego pomieszczenia) tj., ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn pokój 205.

6.

 papier 80 g,
 kolor 1+1.
Karty do zliczania punktów:
 10 kartek A4, jednostronnie drukowanych,
 papier 80 g,
 kolor 1+0.

UWAGA!
Egzemplarz gry jest dostępny w siedzibie Zamawiającego w dni robocze (to jest od
poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do 15:00. Gra zostanie udostępniona
do wglądu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego tj. w Olsztynie ul. Głowackiego 17
pokój 205 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
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Załącznik nr 2 zawiera poglądowe zdjęcie gry, która jest przedmiotem
postepowania.

