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Szczecin dnia 18.09.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 

ogłasza zapytanie ofertowe na zakup gier logistycznych z zakresu lean 
management „Magazyn” oraz „Słoneczny Łańcuch Dostaw” dla Akademii 

Morskiej w Szczecinie 

w ramach realizowanego projektu pt. „NOWE HORYZONTY” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie gier logistycznych z zakresu lean management pt. 
„Gra Magazyn” oraz „Gra Słoneczny Łańcuch dostaw” wraz z 1-dniowymi instruktażami 
użytkowania. 

2. Charakterystyka gry Magazyn: 

 gra pozwala na omówienie najczęściej występujących problemów w procesach, w 
których sprawność magazynu gra istotną rolę. Pomaga zidentyfikowaniu 
marnotrawstw występujących na magazynie i wypracowaniu rozwiązań, które je 
wyeliminują. 

 do minimum 3-krotnego uruchomienie 

 zawartość (instrukcje, palety, formularze, prezentacja PPT, materiały zużywające się w 
wersji elektronicznej) 

 liczba uczestników 7 –10 osób, czas gry 8 – 16 godzin 
3. Charakterystyka gry Słoneczny Łańcuch Dostaw Magazyn: 

 Gra pozwala na merytoryczne przygotowanie zespołu do analizy i optymalizacji 
łańcucha dostaw jest wyzwaniem. W postaci symulacji łączy interesy działu sprzedaży, 
planowania, zaopatrzenia i zakupów, obsługi klienta, logistyki i produkcji. Gra pozwala 
zasymulować wszystkie procesy i narzędzia związane z optymalizacją łańcucha 

 do minimum 3-krotnego uruchomienie 

 zawartość (karty, formularze, materiały do gry, instrukcje stanowiskowe, 
identyfikatory dla uczestników, prezentacja ppt. gry, materiały w wersji elektronicznej 

 liczba uczestników 12 –14 osób, czas gry 8 – 24 godzin 
 

4. Realizacja zamówienia w terminie do maksymalnie 14 dni od daty wystawienia faktury. 
5. Termin instruktarzy do gier zostanie ustalony z Wykonawcą w terminie późniejszym. 
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6. Instruktarze odbywać się będą na terenie Akademii Morskiej, w zespołach 2-4 osobowych. 
 
Kryterium, jakim będzie kierował się Zamawiający jest cena. 
Złożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie 
łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.  
 
Zamawiający oczekuje odpowiedzi w terminie do dnia 25.09.2018 roku do godziny 13.00  
(termin złożenia oferty), w siedzibie zamawiającego w Kancelarii lub na adres mailowy: 
nowe.horyzonty@am.szczecin.pl z uwagi na fakt gromadzenia odpowiedniej ilości ofert, niezbędnych w 
procedurze Akademii Morskiej w Szczecinie. 
 
 

Jednocześnie Zamawiający oczekuje złożenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z niniejszymi 
oświadczeniami oraz dokumentami: 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności, znajdującą się na stronie internetowej 
uczelni w zakładce Uczelnia/Polityka prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
złożenia oferty cenowej w niniejszym postępowaniu.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 
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