INFORMACJA O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

I.

Przedmiot konsultacji:

W związku z przystąpieniem do realizacji postepowania, którego przedmiotem jest wyposażenie
i aranżacja oraz stworzenie zawartości merytorycznej części Centrum Komiksu i Narracji
Interaktywnej w Łodzi – edukacyjnej ścieżka tworzenia gry: roleplay locations, „EC1 Łódź –
Miasto Kultury" w Łodzi informuje o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji
rynkowych, zgodnie z art. 84 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U 2021 poz.1129 ze zm.).
Konsultacje będą dotyczyły zamówień ujętych w planie postępowań „EC1 Łódź – Miasto Kultury"
w Łodzi na rok 2021 w pozycji 148.1.
Plan postępowań na rok 2021 Zamawiającego znajduje się pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tenderdetails/2021%2FBZP%2000004677%2F04%2FP oraz na www.bip.ec1lodz.pl w zakładce „Plan
postępowań”.
Celem przeprowadzenia konsultacji jest uzyskanie wiedzy w zakresie niezbędnym do
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia oraz
poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.
Zakres konsultacji będzie obejmował:
 oznaczenie orientacyjnej wartości zamówienia,
 wskazanie terminów realizacji oraz harmonogramu dostaw i usług,
 uzyskanie wiedzy na temat możliwości i rozwiązań technologicznych oraz ich
dostępności na rynku,
 oznaczenie ryzyk związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i z jego
realizacją.
Planowane zamówienia realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja EC-1
Południowy Wschód", objętego dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
II.

Informacje o ekspozycji:

W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” powstaje Centrum
Komiksu i Narracji Interaktywnej - innowacyjna instytucja kultury, która ma na celu rozwijanie
działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie sztuki komiksu i nowych mediów ze
szczególnym uwzględnieniem narracji interaktywnej. Centrum ma służyć rozwojowi lepszego
zrozumienia oraz szerszego wykorzystania lokalnych i międzynarodowych osiągnięć twórców
komiksu oraz światów interaktywnych.

Całościowa oferta edukacyjna Centrum poświęcona narracji interaktywnej będzie składać się
z pięciu obszarów ekspozycyjnych. Jednym z nich jest ścieżka tworzenia gier (Game Lab), na
którą składają się w szczególności:
a. części w trakcie realizacji: ekspozycja, szybka ścieżka tworzenia gier
b. podścieżka roleplay locations (doświadczenia), której wykonanie, na
podstawie udostępnionego przez EC1 Łódź – Miasto Kultury scenariusza,
podlega niniejszym konsultacjom
Funkcją zespołu pomieszczeń usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki szybkiej
tworzenia gier jest rozszerzenie części ekspozycyjnej o wielofunkcyjną część doświadczalną.
Siedem sal zaaranżowanych zostanie w taki sposób, aby wprowadzały zwiedzających głębiej
w doświadczenie tworzenia gry, dając im wyjątkową możliwość wcielenia się w konkretną rolę
i wykonania związanego z nią zadania (edukacja przez zabawę i doświadczenie) – „roleplay
locations”.
Więcej szczegółów dostępnych jest w załączniku nr 2 do niniejszej informacji: Scenariusz_ścieżka
roleplay locations

Wstępne konsultacje rynkowe planuje się zrealizować 1-10 września 2021 r., w formie
i terminie uzależnionym od zgłoszenia wykonawców.
Wykonawców chętnych do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych prosimy
o przesłanie zgłaszania do Zamawiającego drogą mailową na adresy: zamowienia@ec1lodz.pl,
biuro@ec1lodz.pl, lub anna.szulc@ec1lodz.pl.

