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          Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

CZĘŚĆ I - produkty dedykowane typu A 

 

 1.  Woreczki z bawełny   

 Opis produktu białe woreczki z grafiką zaprojektowaną przez Zamawiającego, 

ściągane czerwoną tasiemką  w dwóch wielkościach;  20cmx15 cm 

oraz 15 cmx10 cm +/– 20 % 

 Kolor: Nadruk: 4+1 

Płótno Białe z czerwoną tasiemką..  

 Ilustracja przykładowa:  

Uwaga: Powyższe zdjęcie jest 

jedynie przykładem graficznym 

i nie stanowi obligatoryjnego 

wzoru. 

 

 
 

 

 Pakowanie: Po 100 szt. 

 Ilość:  1 000 szt.-  po 500 szt. każdego rodzaju 

 

 2. Smycze 

 Surowiec/ materiał satyna 

 Kolor: Czerwono-białe, czerwono- szare, biało-szare. Nadruk sublimacyjny 

4+4  

 Opis produktu:  Smycze satynowe, barwione dwustronnie, szyte na wywijkę,  z 
niestandardowym karabińczykiem.  

 Wymiary:  Szerokość smyczy do wyboru: 10-15-20mm. Wykończenie: metalowy 

karabińczyk (np. k15/8) . Całkowita długość po rozłożeniu 90cm a po 

złożeniu i zszyciu smycz ma ok 42-43cm dopuszczalna tolerancja +/– 

10 %, 
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 Ilustracja poglądowa: 

 

 Pakowanie: po 100 szt. 

 Ilość: 2 000 szt. 

3.  Personalizowane krówki 

 Opis produktu: Krówki ciągutki o mlecznym smaku 

 opakowanie krówki robione ręcznie (zawartość masła) zawijane w dwa papierki  

wewnętrzny biały i zewnętrzny na którym można umieścić logo 

Zamawiającego na wszystkich bokach krówki. Trwałość 6 miesięcy  

 Ilustracja poglądowa  

 

 
 Pakowanie Pakowane po 5 kg. w karton. Zamówienie częściowe po – 5 kg. 

 Ilość: 10 kg 

4.  USB – pojemność 32 GB (prędkość 150 MB/s) 

 Wymiary 60 × 15 × 5 mm;+/ –20% dopuszczalna tolerancja  

 Surowiec/materiał Rodzaj materiału: aluminium / stal nierdzewna/metal, chromowane 

Kolor: srebrny, czarny 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolory zadruku: 1+1 

Dostępne techniki zadruku (według decyzji zamawiającego wyrażanej 

podczas zgłaszania poszczególnych zamówień): grawer laserowy 

 Dodatkowe informacje Pojemność (GB): 32 GB Interfejs: USB 3.0 Szybkość transferu 

odczytu nie mniej niż 150 MB/s, szybkość transferu zapisu nie 

mniejsza niż 20 MB/s. Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 8, 

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Mac OS, 

Linux lub równoważne,  
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 Ilustracja poglądowa 

Uwaga: Powyższe zdjęcie jest 

jedynie przykładem 

graficznym i nie stanowi 

obligatoryjnego wzoru. 

 

 
 Pakowanie Opakowanie kartonowe jednostkowe 

 Ilość: 1000 sztuk 

5.  Torba płócienna  

 Wymiary Szer 35 cm ,dł. 37, gł. 10 cm. Długość ucha 40 cm (dopuszczalna 

tolerancja +/– 20 %). 

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Rodzaj materiału:  płótno 

Kolory (podkładu) materiałów z których wykonane będą torby: 

beżowy, biały,  granatowy, szary, czerwony,  

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolory zadruku: 4+0 (cała torba według indywidualnego projektu 

Zamawiającego lub logo zamawiającego na wybranym przez niego 

fragmencie. 

Dostępne techniki zadruku (według decyzji zamawiającego wyrażanej 

podczas zgłaszania poszczególnych zamówień): sitodruk (CMYK) 

 Wykończenie/oprawa  

i uszlachetnienie 

Rodzaj zapięcia: zatrzask, pozwalający zapiać torbę, metka z logo 

Zamawiającego składana na pół i wszyta w brzeg torby, w środku 

torby mała kieszonka na dokumenty. Uszy pozwalające zawiesić torbę 

na ramieniu.  

 Dodatkowe informacje Dostarczenie próbnych produktów z nadrukiem przed produkcją 

końcową całego nakładu.  

 Ilustracja poglądowa 

Uwaga: Powyższe zdjęcie jest 

jedynie przykładem graficznym 

i nie stanowi obligatoryjnego 

wzoru. 

 

 

  

 Pakowanie Po 100 szt. w kartonach. Opakowania zbiorcze nie mogą być cięższe 

niż 20 kg. 

 Ilość: 3 000 szt. 
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6. Długopis metalowy  

 Opis produktu: 

 
Metalowy długopis z przyciskanym mechanizmem włączania 

Miękka w dotyku obudowa z powłoka Soft-Touch lub równoważną  

Grawer w kolorze srebrnym 

Niebieski metalowy wkład  

Grawerowanie laserem 360 stopni 

 
 

 Ilustracja przykładowa  

Uwaga: Powyższe zdjęcie jest 

jedynie przykładem 

graficznym i nie stanowi 

obligatoryjnego wzoru. 

 

 

 

 Wymiary  
wymiary długopisu: 141 x 9 mm cm (dopuszczalna tolerancja +/– 20 %). 
 

 Materiał 
Miękka w dotyku obudowa z powłoka Soft-Touch lub równoważną  

 

 Pakowanie Po 50 szt. 

 Ilość: 2 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II  
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1. spinacze na notatki  

Surowiec/ materiał Metal, silikon  

Kolor:  Czerwony, biały,  srebrny 

Opis produktu: Zestaw spinaczy po 6 szt. w opakowaniu 

Wymiary: 5 x 1,x 2 (średnica) cm dopuszczalna tolerancja +/– 20 % 

Ilustracja poglądowa: 

Uwaga: Powyższe zdjęcie jest 

jedynie przykładem graficznym i 

nie stanowi obligatoryjnego 

wzoru. 

 

Pakowanie: Spinacze pakowane w kartonowe pudełko z grafiką zaproponowaną przez 

Zamawiającego, kolor pudełka 4+0  

Ilość: 3 000 szt.- spinaczy 

500 pudełek 

2. Klips na notatki/zakładka 

Surowiec/ materiał Metal/ silikon  

Kolor:  Czerwony, srebrny, biały 

Opis produktu: Zestaw klipsów po2 sztuki w opakowaniu  

Wymiary: 8 cm x4 cmx 0,5 dopuszczalna tolerancja +/–20 % 

Ilustracja poglądowa: 

Uwaga: Powyższe zdjęcie jest 

jedynie przykładem graficznym i 

nie stanowi obligatoryjnego 

wzoru. 
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Pakowanie: Zakładki pakowane w pojedyncze folie.   

Ilość: 2 000 szt. 

 

3. Uniwersalny adapter zasilania  

Surowiec/ materiał Plastik, metal 

Kolor:  Biały 

Opis produktu: Uniwersalny adapter zasilania spełniający standardy zasilania w większości 

krajów na świecie (US, UK, AUS, EU). Adapter umieszczony w plastikowym 

pudełku z logotypem Zamawiającego.  

 

Wymiary: Rozmiar 6,2 x 5,9 x 4,6 cm dopuszczalna tolerancja +/– 20 % 

Ilustracja poglądowa: 

 

Pakowanie: Po 100 szt. w kartonowym pudełku. 

Ilość: 1000 szt. 

4. Silikonowy uchwyt ze smyczą.  

Surowiec/ materiał silikon 

Kolor:  Czerwony, czarny 

Opis produktu: .  

Silikonowy uchwyt ze smyczą na telefon komórkowy i karty kredytowe. 
Dodatkowa ochrona RFID lub równoważna zabezpieczająca karty przed 
ich  nieupoważnionym odczytem.  
Jednostronne znakowanie logo Zamawiającego kolory 2+0 
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Ilustracja poglądowa: 

 

Pakowanie: Po 1 szt. w foliowy woreczek 

Ilość: 1000 szt. 

5.  Zawieszka do bagażu 

Surowiec/ materiał Silikon,  

Kolor:  Czerwony, biały. Kolory odblaskowe 

Opis produktu: Zawieszka silikonowa o grubszej teksturze, do której można włożyć kartkę 

z danymi. Na zawieszce drukowane hasło i logo Zamawiającego . Kolory 

4+0  

Wymiary: Wymiary 7 cm x 5 cm dopuszczalna tolerancja +/– 20 %, silikonowy 

sznurek do przypięcia do walizki. 

Ilustracja przykładowa: 

Uwaga: Powyższe zdjęcie jest 

jedynie przykładem graficznym i 

nie stanowi obligatoryjnego 

wzoru. 

 

  
 

 

Pakowanie: Po 50 szt.   

Ilość: 1 000 szt. 
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6.  Pendrive  bransoletka 

Surowiec/ materiał Silikon, guma 

Kolor:  Czerwony 

Opis produktu: 
pendrive reklamowy w formie bransoletki. Pojemność: 16 GB 

Na opasce drukowane hasło i logotyp Zamawiającego.  

 

Wymiary: Wymiary 213 x 19 x 6 mm. dopuszczalna tolerancja +/– 20 %, 

Ilustracja poglądowa:  

 

Pakowanie: Po 1 szt. w foliowy woreczek.,  

Ilość: 1 000  szt. 

 

 
 


