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Odpowiedzi na przesłane zapytania pytania dotyczące zaprojektowania i wydruku gry planszowej. 

Czy termin styczeń - luty jest nieprzekraczalny, A jeśli nie, to czy jest to styczeń, czy też luty?   

Termin 28 lutego jest terminem nieprzekraczalnym (podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
wystawienie faktury przez wykonawcę) 

 
Kiedy nastąpi informacja o wyłonieniu firmy, która zostanie wybrana do realizacji zamówienia?  

Informacja o wyłonieniu firmy, która została wybrana do realizacji zamówienia zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej PK do 9 grudnia 2022 r. 

  
Punkt 3 mówi, iż gra będzie wydrukowana we wskazanej firmie - czy wskazanej przez Państwa? Jaki 
będzie termin produkcji gry w tej firmie?  

Informacja w pkt 3 dotyczy oferenta, tj. podmiotu wskazanego przez wyłonienie. Wynika z tego zapisu, 
że oferent jest zobowiązany do wydruku gry we własnym zakresie, gdyż przedmiotem zamówienia jest 
wydrukowana gra. 

 
Czy posiadacie Państwo jakieś wytyczne, listę punktów, które warto zawrzeć w grze (np. osoby postaci, 
które po mieście się poruszają), elementy w tym budynku, które powinny się znaleźć w grze?  

Chcielibyśmy aby po liście poruszały się następujące postaci:  

- osoby dorosłe (kobiety i mężczyźni) 
- dzieci 
- rodzic z dzieckiem w wózku, rodzic z bliźniakami 
- osoba niewidząca/niedowidząca 
- osoba niesłysząca 
-  staruszek i staruszka 
- osoba ze złamaną nogą 
- osoba z problemami z orientacją w przestrzeni 

Osoby te powinny mieć jakieś „supermoce” czyli mieć umiejętności dzięki którym będą zdobywać 
punkty (losowo przypisane do postaci). Np. geniusz matematyczny, artysta, lekarz, architekt, super-
rodzic, opiekun/przyjaciel/pocieszyciel/towarzysz, weterynarz, inżynier, przedsiębiorca, prawnik, 
księgowy, piosenkarz, policjant, strażak etc. 

Miejsca (do których losowo można dodawać przeszkodyi udogodnienia, np. oznaczenia dla osób 
niedowidzących, rampy itp.): 

- park z placem zabaw 
- targ  
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- stadion/obiekt sportowy 
- ratusz 
- przedszkole 
- szkoła 
-  poczta 
- sklep 
- rynek 

Oprócz tego ulice, ścieżki pomiędzy. 

Proszę traktować listę miejsc i postaci jako inspirację, można dodawać innych uczestników gry i miejsca 
– do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie produkcji. 

Cechy postaci powinny być tak zbilansowane, aby dały możliwość wygrania każdą postacią z równym 
prawdopodobieństwem w zależności od wylosowanych atrybutów. 

 
 

 


