
 

Pleszew, 25 stycznia 2021 r. 

 

WR.042.01.2021 

 

OGŁOSZENIE  

o wszczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych 

poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 

- Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego 

miasteczka ruchu drogowego, 

- Utworzenie 6 aplikacji ekologicznych dla 6 szkół, 

- Utworzenie 1 aplikacji dla 3 przeszkoli, 

- Utworzenie aplikacji dla mieszkańców. 

 

1. Nazwa, adres Zamawiającego: 

Miasto i Gmina Pleszew 

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

tel. 062 74 28 300 

fax.062 74 28 301 

email: sekretariat@pleszew.pl 

 

2. Podstawa prawna ogłoszenia: art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zmianami).  

3. Wstępne konsultacje rynkowe (konsultacje) dotyczą projektu nr RPWP.04.05.04-30-0012/19, pn.: 

„EKO Pleszew”. 

4. Konsultacje odbędą się w dniu 1 lutego 2021 r. o godzinie 12.00 w formie zdalnej. 

5. Osoby zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych wysyłają do dnia 29 

stycznia 2021 r. do godziny 12.00 na adres: rg@pleszew.pl deklarację udziału w konsultacjach. 

Deklaracja udziału zawiera imię i nazwisko, nazwę podmiotu reprezentowanego, adres 

korespondencyjny, adres email, telefon kontaktowy.  

Zwrotnie odesłany zostanie link do spotkania zdalnego.  

6. Celem wstępnych konsultacjach rynkowych jest uzyskanie przez Miasto i Gminę Pleszew wiedzy 

użytecznej przy formułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: 

a) opisu przedmiotu zamówienia, w tym: rozwiązań technicznych, technologicznych, 

użytkowych aplikacji,  

b) możliwych do zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert, które zagwarantowałyby 

wybór oferty o wysokiej jakości oferowanych usług oraz sposobu ich oceny. 

7. Wstępny opis przedmiotu zamówienia: 

a) APLIKACJA EKOLOGICZNA NA POTRZEBY KORZYSTANIA Z EKOLOGICZNEGO 

MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO 

- Aplikacja ekologiczna na potrzeby korzystania z miasteczka obejmuje usługę jej 

utworzenia. Aplikacja będzie stanowić dodatkowe narządzie dydaktyczne na potrzeby 

zajęć dodatkowych. 

- Aplikacja posiadać będzie treści z zakresu edukacji ekologiczne j- temat przewodni 

upowszechnienie alternatywnych środków transportu(rower miejski) i OZE. Zawierać 

będzie m.in. elementy takie jak: gra testy, quizy, element mapy miasta. 

- Tematyka aplikacji z zakresu edukacji ekologicznej obejmować będzie w szczególności: 

o popularyzację i podniesienie wiedzy oraz świadomości z zakresu roweru 

miejskiego jako alternatywnego środka transportu w ramach zrównoważonego 
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transportu w przestrzeni miejskiej (zmniejszenia emisji pyłów i gazów, poprawy 

czystości powietrza, ograniczenie hałasu), 

o zwiększenia świadomości i wiedzy nt. funkcjonalności eko rozwiązań z zakresu 

oszczędności energii ( np. fotowoltaika, oświetlenie led, inteligentne zarządzanie 

siecią), 

o zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie wpływu zieleni na jakość 

przestrzeni miejskich i jakość życia mieszkańców (nasadzenia, zieleń miejska). 

- Aplikacja dostępna będzie na Androida lub/i IOS. 

- Odbiorcy aplikacji: : klasy IV 6 szkół podstawowych (ZSP nr 1 w Pleszewie, ZSP  nr 2 w 

Pleszewie, ZSP nr 3 w Pleszewie, ZSP Kowalew, ZSP Taczanów Drugi, ZSP 

Lenartowice. 

 

b) 6 APLIKACJI EKOLOGICZNYCH DLA 6 SZKÓŁ. 

- Działanie obejmuje usługę utworzenia aplikacji (6szt.) - narzędzia dydaktycznego. Treść 

aplikacji indywidualna dla każdej z 6 szkół. Każda aplikacja będzie stanowić dodatkowe 

narządzie dydaktyczne na potrzeby przedmiotowych zajęć dodatkowych. 

- Każda aplikacja posiadać będzie treści z zakresu edukacji ekologicznej - temat  przewodni 

ekorozwiązania w życiu codziennym. Zawierać będzie m.in. elementy takie jak: gra, testy, 

quizy, puzzle, grupowanie. 

- Tematyka szczegółowa to m.in.: recycling, OZE, zanieczyszczenie powietrza, emisja 

gazów i pyłów, segregacja odpadów, ekologiczna gospodarka wodna, 

- Aplikacja dostępna będzie  na Androida  lub/i IOS lub/i tablicę interaktywną. 

- Odbiorcy aplikacji: klasy I-III oraz IV-VI 6 szkół podstawowych (ZSP nr 1 w Pleszewie, 

ZSP  nr 2 w Pleszewie, ZSP nr 3 w Pleszewie, ZSP Kowalew, ZSP Taczanów Drugi, ZSP 

Lenartowice. 

 

c) APLIKACJA DLA 3 PRZESZKOLI. 

- Aplikacja będzie stanowić dodatkowe narządzie dydaktyczne na potrzeby zajęć 

dodatkowych. 

- Aplikacja posiadać będzie treści z zakresu edukacji ekologicznej - tematyka przewodnia 

to ekożywność i czyste środowisko. 

- Tematyka szczegółowa to m.in.: ekouprawy, zastosowanie deszczówki, zastosowanie 

kompostownika, segregacja odpadów, zanieczyszczenie powietrza, ziemi i wody.Zawierać 

będzie m.in. elementy takie jak: gra, puzzle, grupowanie, memo, łączenie w pary. 

- Aplikacja dostępna będzie zarówno na Androida lub/i IOS lub/i tablicę interaktywną. 

- Odbiorcy aplikacji: dzieci w wieku przedszkolnym. 

- Aplikacja będzie uruchamiana na zajęciach grupowych za pomocą tablicy interaktywnej.  

 

d) APLIKACJA DLA MIESZKAŃCÓW. 

- Działanie obejmuje usługę utworzenia aplikacji jako narzędzia edukacyjnego dla 

mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. 

- Temat: segregacja odpadów i zielone miasto. Zawierać będzie m.in. elementy takie jak: 

gra, quizy, testy, grupowanie, memo, łączenie w pary, element mapy miasta. 

- Aplikacja dostępna będzie  na Androida  lub/i IOS. 

- Odbiorcy aplikacji: mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew. 

 
8. Osoba kontaktowa w sprawie ogłoszenia wstępnych konsultacji rynkowych: Andrzej Liskowski, 

tel. 062 7428-341, email: liskowski@pleszew.pl 
 

  


