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 I. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: 

Zakup materiałów edukacyjnych w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”.  

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

a) CZĘŚĆ I - Komputerowa gra na urządzenia mobilne (przeznaczona na system 

operacyjny Android) 

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie komputerowej gry na urządzenia 

mobilne przeznaczonej na system operacyjny Android. 

2.Komputerowa gra edukacyjna „Segreguj odpady z Szopem Sortkiem” to gra logiczno – 

zręcznościowa, w której bohater gry, znany z zamiłowania do czystości  Szop Sortek, będzie 

uczył dzieci dbania o środowisko, sposobów segregacji odpadów i metod ich recyklingu. 

3. Głównym celem gry jest zdobycie i utrwalenie wiedzy o sposobach i zasadach selektywnej 

zbiórki odpadów oraz wynikających z tego korzyści, a także budowanie świadomości 

ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i korzystania z niego w sposób odpowiedzialny. 

4.Opis gry: 

a) Zadaniem grającego winno być posegregowanie w wyznaczonym czasie różnych 

odpadów, wykonanych ze szkła, papieru, plastiku, metalu i odpadów organicznych, 

zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odpadów obowiązującymi na terenie Gminy 

Toruń. Następnym etapem winno być wysłanie zebranych i posegregowanych 

odpadów do zakładów przetwórczych w celu ich recyklingu; 

b) Gra powinna składać się z minimum czterech etapów, przez które dzieci przechodząc 

zdobywają punkty; 

c) Gra powinna zawierać proste interakcje (reakcja na dotyk) charakteryzować się 

łatwością obsługi i nawigacji, zawierać atrakcyjne animacje i efekty dźwiękowe; 
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d) Gra przeznaczona będzie dla uczniów szkół podstawowych, aby za ich pośrednictwem 

dotrzeć do dorosłych mieszkańców i zachęcić ich do aktywnego i świadomego 

segregowania odpadów; 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) Opracowania scenariusza i koncepcji gry; 

b) Opracowania mechanizmu gry (oprogramowanie i opracowanie logiki gry, 

opracowanie silnika gry); 

c) Opracowanie i wykonanie zasobów graficznych gry (projekt graficzny gry, w tym: 

stworzenie postaci przewodniej w oparciu o sugestie i uwagi Zamawiającego), rysunki 

elementów gry, plansze oraz 3 projekty interfejsu do wyboru). 

d) Opracowanie zasobów dźwiękowych gry (lektor czytający instrukcje, polecenia; 

odgłosy, muzyka przewodnia itp.); 

e) Opracowania wszystkich tekstów, przeprowadzenia korekty językowej, stylistycznej, 

redakcyjnej i technicznej oraz adjustacji; 

f) Umieszczenia w grze elementów graficznych dotyczących identyfikacji wizualnej: 

logo CEE MPO EcoKid, logo NSS, emblemat UE, herb WK-P; informacji o 

współfinansowaniu zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji 

projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Wersja IV Zmieniona uchwałą 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 15 stycznia 2014 

roku, dostępnymi na stronie: 

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html 

g) Wdrożenia gry do sklepu Android, czyli PLAY Store oraz umieszczenia linku w 

postaci graficznego odnośnika do ściągnięcia na stronie http://www.mpo.torun.pl 

h) Zapewnienia gwarancji i usługi serwisu gwarancyjnego. Gwarancja i serwis 

gwarancyjny będą obowiązywały przez 18 miesięcy od dnia wdrożenia. 

6. Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględnić wytyczne i uwagi Zamawiającego. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wszelkich 

świadczeń powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem zamówienia, 

stanowiących przedmiot prawa autorskiego; 

Terminy wykonania:  

 Wykonawca tak zaplanuje swoje działania, aby zagwarantować sobie czas na 

akceptację przez Zamawiającego przedłożonych projektów graficznych, 

wykonania prototypu aplikacji oraz przetestowanie przez Zamawiającego 

produktu przed jego ostatecznym odbiorem; 

 przygotowanie scenariusza, pełnej koncepcji i grafik – max 30 dni roboczych od 

zawarcia umowy; 

 poprawki przedwdrożeniowe i wdrożenie do 11 września 2015 r. 

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
http://www.mpo.torun.pl/
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b) CZĘŚĆ II - Film o segregacji - produkcja filmu 3D przedstawiająca pracę 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu edukacyjnego wykonanego w technologii 

3D przeznaczonego do wykorzystania na zajęciach, szkoleniach, konferencjach oraz pokazach 

publicznych na telewizorach 3D.  

2. Tematyką filmu ma być segregacja odpadów i ich utylizacja w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na Sortownię Odpadów w której odbywa się segregacja i doczyszczanie surowców, 

zgniatanie, pakowanie i transport do firm zajmujących się recyklingiem. 

3. Film ma przyciągać uwagę widza, zawierać elementy animowane, filmowe, graficzne, 

dźwiękowe oraz muzyczne. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonywania: 

1.Wykonawca przygotuje scenariusz dla jednego materiału filmowego, wyprodukuje materiał 

filmowy oraz nagra wyprodukowany film na nośniki : CD lub DVD lub BD: 

 scenariusz materiału filmowego musi zostać wcześniej zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

 czas trwania filmu od 5 do 7 minut; 

 miejsce realizacji produkcji: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 

Toruniu przy ul Kociewskiej 37 (termin do uzgodnienia z Zamawiającym); 

 postprodukcja materiałów tj. m.in. montaż, napisy, logotypy, udźwiękowienie filmu, 

lektor; 

 całość produkcji ma się składać z filmu nakręconego w technologii 3D oraz animacji i 

plansz graficznych wykonanych w metodzie stereoskopowej;  

 opracowanie animowanych elementów filmu; 

 opracowanie belek z opisami; 

 dokonanie ewentualnych korekt i przedstawienie ostatecznej wersji Zamawiającemu; 

 Wykonawca przekaże dwa opracowania techniczne (po dwa egzemplarze każdego 

opracowania) filmu, jeden film w technologii 3D jakości Full HD (1920x1080) 

nagrany na płycie BD oraz jeden film nagrany w technologii 2D jakości Full HD do 

publikacji np. w Internecie; 

 Wykonawca zapewni do wyprodukowania filmu potrzebny sprzęt, osoby z 

odpowiednimi kwalifikacjami a także licencjonowaną muzykę z uwzględnieniem 

opłaty licencyjnej za wykorzystane utwory;  
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 W filmie należy umieścić logo CEE MPO EcoKid, logo NSS, emblemat UE, herb 

WK-P, informację o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego zgodnie z wytycznymi określonymi dla beneficjentów z 

zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Wersja IV 

Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 

15 stycznia 2014 roku, dostępny na stronie: 

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html ; 

 Wykonawca na nośnikach na których będą nagrane filmy w technologii w 2D i3D (po 

dwa egzemplarze), zaprojektuje i wykona odpowiednie nadruki zawierające tytuł 

filmu, logo CEE MPO EcoKid, logo NSS, emblemat UE, herb WK-P, informację o 

współfinansowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi dla beneficjentów z zakresu 

promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Wersja IV Zmieniona 

uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 15 

stycznia 2014 roku, dostępny na stronie: 

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html .  

2. Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

uwzględnić wytyczne i uwagi Zamawiającego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wszelkich 

świadczeń powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem zamówienia, 

stanowiących przedmiot prawa autorskiego;  

Terminy wykonania: 

 przedstawienie scenariusza filmu – 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,  

 wykonanie zdjęć, montaż, komisyjny odbiór filmu – do 11 września 2015 r. 

c) CZĘŚĆ III - Filmy, piosenki, gry multimedialne na nośnikach multimedialnych. 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup filmów, piosenek i wykonanie  gier multimedialnych 

na nośnikach multimedialnych. 

 

2.Filmy 

a).   Wykonawca dostarczy 10 filmów na 10 nośnikach typu DVD lub BD – czas 

trwania filmu max 30 min; 

b).     Filmy muszą zawierać treści związane z: 

 szeroko rozumianą gospodarką odpadami komunalnymi, 

 alternatywnymi źródłami energii (wykorzystywanie energii uzyskiwanej ze: słońca, 

wiatru, biogazu, biomasy, energii geotermalnej, biopaliw), 

 problemami budowy, eksploatacji i rekultywacji wysypisk odpadów, 

 rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzącymi do ograniczenia 

powstawania odpadów oraz sposobem ich unieszkodliwiania, 

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
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 klasyfikacją odpadów ( podział odpadów ze względu na ich pochodzenie, rodzaj, 

użyteczność lub stwarzane przez nie zagrożenie; odpady niebezpieczne, odpady 

wielkogabarytowe, odpady zmieszane), 

 metodami postępowania z odpadami (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, w tym: papieru, szkła, tworzyw 

sztucznych, puszek; budowa i funkcjonowanie nowoczesnego składowiska odpadów); 

 wykorzystaniem odpadów komunalnych ( kompostowanie odpadów organicznych, 

nowoczesne spalarnie odpadów komunalnych, sortownia odpadów surowcowych) itp. 

c) Wykonawca przedstawi listę proponowanych tytułów filmów zawierającą 20 

filmów, a Zamawiający dokona stosownego wyboru; 

d) Wykonawca dostarczy filmy wybrane przez Zamawiającego, z 

uwzględnieniem prawa do ich odtwarzania podczas niekomercyjnych zajęć 

edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizowanych w CEE MPO EkoKid. 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być oryginalne, fabrycznie nowe i najwyższej 

jakości, wyprodukowane w sposób legalny, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83  z późniejszymi 

zmianami). 

Terminy wykonania:  

 przedstawienie listy proponowanych tytułów – 1 miesiąc od podpisania 

umowy; 

 dostawa wybranych przez Zamawiającego filmów do 11 września 2015 r. 

 

3.Piosenki. 

a).      Wykonawca dostarczy piosenki dla dzieci w młodszym wieku szkolnym na 5 

nośnikach CD/DVD w formie audio lub w formie teledysku, o tematyce ekologicznej, 

zawierających teksty o sprzątaniu ziemi i świata, segregacji odpadów, recyklingu, 

czystości, „zielonej” planecie, ochronie zasobów naturalnych, właściwym 

postępowaniu, elementach środowiska i ich poszanowaniu itp. 

b).      Każdy nośnik multimedialny powinien zawierać minimum 10 utworów; 

c).     Wykonawca przedstawi listę 10 proponowanych nośników z piosenkami wraz z 

podaniem ich tytułów i wykonawców, a Zamawiający dokona stosownego wyboru; 

d).      Wykonawca dostarczy nośniki z piosenkami z uwzględnieniem prawa do ich 

odtwarzania podczas niekomercyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych realizowanych w CEE MPO EkoKid; 

e).      Wszystkie dostarczone materiały muszą być oryginalne, fabrycznie nowe i 

najwyższej jakości, wyprodukowane w sposób legalny, zgodnie z Ustawą z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83  z 

późniejszymi zmianami). 

Terminy wykonania:  

 przedstawienie listy proponowanych płyt z piosenkami – 1 miesiąc od 

podpisania umowy; 

 dostawa wybranych przez Zamawiającego płyt z piosenkami do 11 

września 2015 r. 

 

4. Gry multimedialne na tablet działający pod kontrolą systemu Microsoft Windows 

a)      Wykonawca opracuje i wykona grę :multimedialną: 



 

 

6 

 

Kolorowanka - gra dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym 

stanowiąca  odzwierciedlenie klasycznej papierowej kolorowanki. 

Elementy gry: 

 Plansza początkowa z zasadami gry (kolorowanie pojemników zgodnie z systemem 

segregowania odpadów obowiązującym w Toruniu); 

 Rozgrywka – jedna ilustracja przedstawiająca znajdujące się w otoczeniu 

przyrodniczym dzieci i pojemniki. Kolorowanie za pomocą kredek lub farb (co 

najmniej 15 kolorów) elementów rysunku na dowolne kolory, pojemniki na kolory 

właściwe; 

 Oprawa dźwiękowa – dźwięki towarzyszące rozgrywce np. kiedy wykonuje się 

właściwego wyboru koloru przy kolorowaniu pojemników. 

b)      Wykonawca opracuje i wykona grę multimedialną: 

Puzzle - gra dla młodzieży poszerzająca wiedzę na temat funkcjonowania Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, mająca charakter 

multimedialnego odzwierciedlenia klasycznego układania puzzli. 

Elementy gry: 

 Plansza początkowa z wyborem zdjęcia oraz liczby elementów do ułożenia, 

 Rozgrywka - 2 zdjęcia (dostarczone przez Zamawiającego) – możliwość wyboru 

układania 12 lub 24 elementów; 

 Oprawa dźwiękowa - dźwięki towarzyszące rozgrywce; 

 Krótka animacja końcowa np. o charakterze nagrody za dobrze ułożone zdjęcie. 

c)   Wykonawca opracuje grafikę gier, mechanizm ich działania oraz zasoby 

dźwiękowe i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na wszystkich etapach ich 

powstawania.  

d)     Opracowane gry (opisane w ppkt. a) i b). Wykonawca zainstaluje i uruchomi na 

sprzęcie Zamawiającego - 25 tabletów; 

e)     W grach należy umieścić logo CEE MPO EcoKid, logo NSS, emblemat UE, herb 

WK-P, informację o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego zgodnie z wytycznymi określonymi dla beneficjentów z 

zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Wersja IV 

Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 

15 stycznia 2014 roku, dostępny na stronie: 

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html 

f)      Wykonawca przekaże Zamawiającemu po dwa egzemplarze gier na nośnikach  

typu CD, DVD lub BD, zaprojektuje i wykona odpowiednie nadruki zawierające 

tytuły gier, logo CEE MPO EcoKid, logo NSS, emblemat UE, herb WK-P, informację 

o współfinansowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi dla beneficjentów z zakresu 

promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P, Wersja IV Zmieniona 

uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 15 

stycznia 2014 roku, dostępny na stronie: 

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-

pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html . 

 

g)    Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do wszelkich 

świadczeń powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem zamówienia, 

stanowiących przedmiot prawa autorskiego. 

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html
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. 

Terminy wykonania: 

 Wykonawca tak zaplanuje swoje działania, aby zagwarantować sobie czas na 

akceptację przez Zamawiającego przedłożonych projektów graficznych, 

wykonania prototypu aplikacji oraz przetestowanie przez Zamawiającego 

produktu przed jego ostatecznym odbiorem. 

 

 przygotowanie scenariusza, pełnej koncepcji i grafik – max 30 dni roboczych od 

zawarcia umowy 

 

 poprawki przedwdrożeniowe i wdrożenie do 11 września 2015 r. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania umowy : 

a) CZĘŚĆ I - do dnia 11 września 2015 r. 

b) CZĘŚĆ II - do dnia 11 września 2015 r. 

c) CZĘŚĆ III - do dnia 11 września 2015 r. 

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty 

częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego i rzetelnego wykonania 

zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w postępowaniu mogą wziąć udział 

Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co 

najmniej: 

a) CZĘŚĆ I – dwie gry na urządzenia mobilne przeznaczone na system operacyjny Android o wartości 

minnimum10000,00 zł brutto każda. 

b) CZĘŚĆ II – dwa filmy edukacyjno – poglądowe w zakresie problematyki gospodarki komunalnej.  

c) CZĘŚĆ III – jedną grę komputerową edukacyjną dla dzieci . 
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oraz załączą dowody, że wykonane usługi  i dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

Oferta winna być złożona na Formularzu ofertowym, do którego Wykonawcy dołączą 

ponadto:  

1. Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

VII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Jolanta Makowska – specjalista ds. edukacji ekologicznej – nr telefonu (56) 63 98 148 

Dariusz Wróblewski – specjalista ds. informatyki – nr telefonu (56) 63 98 168 

VIII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Zakup materiałów 

edukacyjnych” z adresem nadawcy na kopertach, w siedzibie Zamawiającego – Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 (sekretariat) 

do dnia 15 .05. 2015 r. godz.10.00. Termin otwarcia ofert 15.05.  2015 r. godz. 10.15. 

Okres związania z ofertą 30 dni. 

IX. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  Cena – 100% 

X. Sposób oceny ofert: Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są 

wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość 

punktów (100) w kryterium CENA ofercie z najniższą ceną za realizację zamówienia. 

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

 

 cena minimalna (najniższa z oferowanych cen)  

C = --------------------------------------------------------- x 100 pkt 

 cena oferty badanej  

 

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów. 

 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

  


