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Bioróżnorodności, Bioróżnorodność dla Wody,  

realizowanego w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Nysa, dnia 25.04.2022 

Zaproszenie na złożenie oferty  

(dostawa/usługa) 

Zamawiający: 

Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” 

Aleja Wojska Polskiego 2 

48-300 Nysa  

 

I. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

mniejszej od kwoty 20.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych.  

II. Skrócona nazwa i opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym 

przeprowadzeniu turnieju escape room „ Zegar – zagłady ekologicznej” dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. 

III. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji turnieju Escape 

room (pokój zagadek) pn.” Zegar – zagłady ekologicznej”, dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych, składającego się z przeprowadzenia 40 rozgrywek dla 200 

uczestników oraz prowadzenie dokumentacji. Uczestnicy podczas turnieju będą 

dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest rozwiązanie zagadek przed upływem 

określonego czasu. W ten sposób będą mogli sprawdzić swoją wiedzę, predyspozycje 

i kreatywność, odszukać właściwe algorytmy, a dzięki integracji z pozostałymi 

uczestnikami także zacieśnić więzi, które w przyszłości przełożą się na wzmocnienie 

świadomości i wagi specyfiki bioróżnorodności dla wody. Turniej odbędzie się w 

specjalnie przygotowanym pomieszczeniu na Stacji Uzdatniania Wody w 

Siestrzechowicach. W pomieszczeniu znajduje się ekran dotykowy z komputerem  

na którym zainstalowany jest program do przeprowadzenia turnieju wraz z quizem 
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do rozwiązania, stoły i tablice na których rozmieszczone zostały zagadki dla 

uczestników turnieju . 

IV. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) Przeprowadzenie 40 rozgrywek dla 200 uczniów szkół ponadpodstawowych, 

wyznaczonych przez szkołę,  

2) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia turnieju zgodnie z 

wymogami programu dofinansowania (listy obecności, tabele, ranking, stworzenie 

regulaminu, stworzenie harmonogramu rozgrywek, przygotowanie relacji zdjęciowej 

oraz opisu do promocji projektu, który zostanie zamieszczony na stronie, itp.), we 

współpracy z Zamawiającym. 

3) Przygotowanie informacji wprowadzającej młodzież do tematu rozgrywki oraz zasady gry 

pn. „Zegar – zagłady ekologicznej” 

4) Koordynacja rozgrywek i zapewnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem gry, 

5) Osoba prowadząca turniej powinna posiadać umiejętności organizacyjne oraz poznać 

zasady turnieju Escape room pn. „Zegar – zagłady ekologicznej”. 

6) Po zakończeniu rozgrywek sporządzić protokół z przeprowadzonego turnieju , 

7) Opracowanie wzoru i druk dyplomów pamiątkowych dla zwycięzców turnieju oraz 

szkoły.  

8) Na wszystkich materiałach wykorzystanych w turnieju powinny się znajdować logotypy 

projektu. 

9) Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w pomieszczeniu w którym ma odbyć się 

turniej w celu zapoznania się z regułami turnieju. Za brak uprzedniego odbycia wizji 

lokalnej odpowiada wykonawca, który zaniechał jej przeprowadzenia – nie przysługują 

mu w związku z tym żadne roszczenia mające na podstawę twierdzenie o nie 

zapewnieniu mu i braku posiadania przez niego wszystkich odpowiednich informacji o 

przedmiocie zamówienia.   

V. Miejsce realizacji usługi 

Stacja Uzdatniania Wody w Siestrzechowicach  

Morów 68, 48-303 Nysa  

VI. Termin wykonania zamówienia: od dnia 16.05.2022 do 30.06.2022 
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VII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wymagania podstawowe. 

a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną 

cenę. 

b) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych. 

c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

2. Zawartość oferty: 

a. Imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę; 

b. Datę sporządzenia oferty, 

c. Proponowaną cenę (wartość brutto ); 

d. Podpis oferenta. 

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

8. Miejsce oraz termin składania ofert  

1.Miejsce oraz termin składania ofert: 

 a) Stacja Uzdatniania Wody Siestrzechowice, Morów 68, 48-303 Nysa  

 b) lub w wersji elektronicznej na adres: monika.sadlowska@wikakwa.pl  

 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 4.05.2022 r. do godz. 12:00 

2.Oferty złożone po terminie ujętym w pkt. 1 nie będą rozpatrywane.  

3.Wszelkie zapytania należy kierować w postaci elektronicznej na adres: 

mailto:monika.sadlowska@wikakwa.pl
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monika.sadlowska@wikakwa.pl  

9. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za wykonanie całości usługi.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN 

10.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium oceny oferty Skala oceny  Waga 

Cena  100 100 

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania:  

Pi (C) =   × 100 (C) 

Gdzie: 

Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta ‘’i” za kryterium „Cena”; 

C min Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Ci Cena oferty „i”; 

100 (C) Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena”. 
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11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami  

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą 

elektroniczną. 

2) Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z 

Wykonawcami są: 

Monika Sadłowska, email: monika.sadlowska@wikakwa.pl 

3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

zaproszenia. 

4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zmawiający, bez ujawniania źródła zapytania, 

zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie. 

12. Informacja o udzieleniu zamówienia: 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie 

pisemnej . 

 

Na powyższy zakres zostanie podpisana umowa. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości zakończenia postępowania bez wyboru 

żadnej z ofert. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

W ramach postępowania każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 
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Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Kampania edukacyjno-promocyjna na 

terenie województwa opolskiego: 
Woda dla bioróżnorodności, bioróżnorodność dla wody” 
Nr RPOP.05.01.00-16-0018/17-00 
  
ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 W RAMACH: OSI PRIORYTETOWEJ V- OCHRONA ŚRODOWISKA, 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO 5.1- OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 
  
  
 
Z poważaniem, 
  
Monika Sadłowska 
Koordynator Projektu 
Tel. 885 883 378 
Mail: monika.sadlowska@wikakwa.pl  
  
Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. 
Aleja Wojska Polskiego 2 
48-300 Nysa 
Tel. 77-433 43 16; 77-433 35 28 
Fax. 77-433 29 56 
www.wikakwa.pl 
 
 

 

http://www.wikakwa.pl/

