
L.Dz./K-zp/568/8/2014       Tarnów, 28.10.2014 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z prośbą o kalkulację ceny wykonania pakietu scenariuszy i aplikacji gier 

komputerowych wraz z instrukcjami obsługi spełniających określone niżej wymagania. 

 

I.Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pakietu scenariuszy i aplikacji gier komputerowych 

wraz z instrukcjami obsługi. Scenariusze gier edukacyjnych muszą dotyczyć następujących 

mechanizmów rynkowych: 

1. działalność przedsiębiorstwa w aspekcie kursów walutowych, 

2. podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach zmian koniunktury na rynkach, 

3. określanie wartości pieniądza w czasie, 

4. innowacje, inwestycje oraz stopy zwrotu z inwestycji, 

5. symulacja zarządzania hotelem, 

6. działalność recepcji w obiekcie hotelarskim,  

7. kategoryzacja i standaryzacja obiektów hotelarskich, 

8. czynniki inflacji, 

9. zarządzanie obiektem hotelarskim, 

10. symulacja zarządzania przedsiębiorstwem, 

11. badania rynkowe i marketingowe, 

12. teoria gier (dylemat więźnia), 

13. gospodarowanie budżetem domowym, 

14. testowanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej w 

dziedzinie turystyki, 

15. teoria rynku, 

16. proces decyzyjny. 

- Gra powinna zawierać elementy sprawdzające poziom wiedzy z ekonomii, zarządzania i 

marketingu. W przypadku złej odpowiedzi gra powinna wskazywać poprawne odpowiedzi. 

- Gra powinna zawierać listę najlepszych graczy. 

- Gra powinna umożliwiać konkurowanie wielu osobnych graczy i zespołów. 

- Gra powinna posiadać możliwość adaptacji gry na płytę CD. 

- Grę należy wykonać w jednym z następujących wariantów: 

 Pliki wykonywalne EXE na architekturę x86 i x64 przeznaczonych dla systemów 

operacyjnych Windows XP,Vista,7,8,8.1, Linux. Oprogramowanie musi być 

przygotowane zgodnie z paradygmatem programowania obiektowego. Interfejs 

przygotowany musi być w technologii QML przy wykorzystaniu komponentu 

QtQuick w wersji 2.0 

 Pliki w standardzie SWF (Flash Lite 3.1), SWF (Flash 10, Action Script 3.0), SWF 

(Flash 9, Action Script 2.0). Gra musi być dostępna z poziomu najpopularniejszych 

przeglądarek internetowych, uczestnictwo w grze nie wymaga od użytkownika 

pobierania i instalowania żadnych pakietów gry poza najnowszą wersją Flash. 

W przypadku gier przeznaczonych do pracy sieciowej komunikacja opierać się musi na 

protokole UDP przy zaimplementowaniu własnych mechanizmów kontroli poprawności 

transmisji. 



Konieczne jest zapewnienie separacji logiki gier od interfejsu graficznego w celu ułatwienia 

potencjalnej regionalizacji. 

Termin wykonania zamówienia – 30 dni od podpisania umowy. 

 

II.Warunki udziału w postępowaniu 
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 2 lat 

przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało 

wytworzenie gry edukacyjnej wraz ze scenariuszem i instrukcją obsługi. 

2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności co 

najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letnie doświadczenie 

związane z ekonomią i zarządzaniem. 

 

 

Oferty na całość lub dowolną ilość części zamówienia określonych w pkt. I ppkt. od 1 do 16 

oczekujemy do dnia 5 listopada 2014 roku do godz. 13.00 pod adresem e-mail: 

j_ligeza@pwsztar.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego: PWSZ w Tarnowie, ul. 

Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A113. 

Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) oddzielnie dla każdej z części zamówienia wymienionych w pkt. I ppkt. od 1 

do 16 

- oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z pkt. II 

Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 014 6316612 - Józef Ligęza. 
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