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          Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Produkty dedykowane  

 

1 
 

Krótki parasol automatycznie otwierany i zamykany 

 Opis produktu: Wygodna funkcja   szybkiego, automatycznego otwierania i 
zamykania.   
Wysokiej jakości wiatroodporny stelaż  z włókna szklanego  
 Fibertec® lub równoważny1 o maksymalnej elastyczności ramy 
w czasie silnych podmuchów wiatru. Czasza parasola wykonana  
z materiału DuPont ™ Teflon® lub równoważna1 odporna na 
wodę i brud. 
Ekskluzywna, zagięta, drewniana rączka z płaskim, 
chromowanym przyciskiem otwierania i zamykania, v3 razy 
składany.  
Kolorystyka: Czarny, szary  

Logo zamawiającego lub dowolne wypalane/drukowane na 

drewnianej rączce parasola. 

 Wymiary Średnica: 110 cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Długość: 36 cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Waga: 445 g dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Pokrycie: 100% poliester pongee powlekany Teflonem® lub 

równoważne1 

Brytów: minimum 7 

 opakowanie Pokrowiec z wszywką z logo zamawiającego lub dowolnym 

 Ilustracja poglądowa 

 
 Pakowanie Po 1 szt. 

 Szacowany nakład 500 szt. 

 

 

 

  

2. Poszetka z jedwabiu  

 Opis produktu: Poszetka z jedwabiu drukowana jednostronnie, kolory 2/0 

Pantone lub równoważny1, wykonana według przedstawionego 

przez Zamawiającego projektu. Brzegi poszetki obszywane 

ręcznie. 

 opakowanie Opakowanie eleganckie, sztywne, kartonowe, białe lub czarne  z 

logo zamawiającego. Kolory 2/0 Pantone1 lub równoważny. 

Dodatkowo torebka dostosowana do wymiarów opakowania, 

wykonana według projektu zamawiającego. Laminat matowy na 

całość + lakier wybiórczy na logo zamawiającego, kolory 4/0, 
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sznurki w kolorze czerwonym lub białym do wyboru 

zamawiającego.  

 Ilustracja poglądowa 

       
 

 Wymiary  35x35 cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

 Pakowanie Po 1 szt.  

 Szacowany nakład 500 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek: 

a) wyraźnie wskazać w ofercie zastosowane rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie odpowiednich 

informacji w Formularzu ofertowym, 

b) załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych 

przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) 

potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego w SIWZ, a w szczególności materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

posiadają takie same właściwości fizyczne wskazane przez Zamawiającego w SOPZ; 

4) brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar 

wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

 

                                                 


