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Załącznik nr 1 (E) do Warunków 

 

Specyfikacja  

Wymogi dla dla gry/ier/oprogramowania/ń do gry/gier/oprogramowania/ń - zestawu gier do  

Pracowni Organizacji i Zarządzania – część 5 

Oferta  Wykonawcy mus i  uwzględniać l i cencję/e bezterminową/e niewyłączną/e na  grę/y/oprogramowanie/a  do 

gry/ier/oprogramowanie/a o tematyce wskazanej w niniejszej Specyfikacji, umożliwiającą jednoczesną rozgrywkę dla  min. 

15 osób.  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy grę/y/oprogramowanie/a do gry/ier/oprogramowanie/a 

do s iedziby Zamawiającego (ul . Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów).  

W przypadku oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń powinno/e być ono/e utrwalone na  nośniku danyc h 

(CD/pendrive).  

W przypadku objęcia  ofertą szkolenia  dla  trenerów powinno s ię ono odbyć w s iedzibie Zamawiającego  

(ul . Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów).  

 

Gra/y/oprogramowanie/a do gry/ier/oprogramowanie/a powinna/o/y umożliwiać jednoczesną rozgrywkę min. 15 graczy. 

W przypadku gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń przeznaczonej/ego/ych dla mniejszej l i czby graczy, 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią liczbę egzemplarzy gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń.  

Licencja/e do gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń  powinna obejmować wykorzystywanie 

gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń  w ramach za jęć, szkoleń i  warsztatów real izowanych przez 

Zamawiającego dla  nieograniczonej l i czby osób.  

1. Licencja/e na  grę/y/oprogramowanie/a  do gry/ier/oprogramowanie/a  mus i/muszą umożl iwiać dostęp do 

gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń przeznaczonych dla  nieograniczonej l i czby uczestników 
(użytkowników).  

2. Licencja/e na grę/y/oprogramowanie/a do gry/ier/oprogramowanie/a musi/muszą obejmować wszystkie elementy 

scenariusza  uwzględnione w niniejszej specyfikacji .   
3. W ramach udzielonej/ych licencji bezterminowej/ych Wykonawca zobowiązany jest  przekazać Zamawiającemu:  

a . Regulamin/y ogólny/e gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń  lub instrukcję/e 
graczy/użytkowników 

b. Podręcznik/i  trenera  (o i le s tanowi  element oferty).  

 

Scenariusz:  

Gra/y/oprogramowanie/a  do gry/ier/oprogramowanie/a  o optymal izacji  procesów w organizacji . Scenariusz 

gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń  powinien dotyczyć przepływu zamówień i  towarów między 

producentem, dystrybutorem, hurtownią i  detalistą. Gra/y/oprogramowanie/a do gry/ier/oprogramowanie/a powinna /o/y 

pokazywać jak brak komunikacji , współpracy i  przepływu informacji  wpływa na efektywność organizacji . Celem 

gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń  ma być rozwinięcie umiejętności funkcjonowania w organizacji  i  

zarządzania  procesami  oraz podnoszenia  efektywności  dzia łania  organizacji . Gra/y/oprogramowanie/a  do 

gry/ier/oprogramowanie/a powinna/o/y umożliwiać zrozumienie działania organizacji, jako połączonych czynników, których 

poprawne dzia łanie za leży od jakości  komunikacji , współpracy jednostek i  zespołów.  

Scenariusz gry/ier/oprogramowania/ń do gry/ier/oprogramowania/ń  powinien przewidywać min. 2 godzin rozgrywki . 


