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          Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

CZĘŚĆ I - produkty dedykowane typu A 

 

1. Spinacze na notatki RSG  

Surowiec/ materiał Metal  

Kolor:  Czerwony, srebrny 

Opis produktu: Zestaw spinaczy po 10 szt. w opakowaniu 

Wymiary: 5 x 1,x 2 (średnica) cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

Ilustracja poglądowa: 

 

Pakowanie: Po 1000 sztuk w plastikowym, przezroczystym pudełku, pakowane po 

10 szt. spinaczy. Pudełko wypełnione materiałem do którego 

przyczepione są spinacze w dwóch rządach. Pudełko z logo 

Zamawiającego. Reszta produktów pakowana w pojedyncze folie w 

kartonie zbiorczym 

Szacowany nakład: 3 000 szt. 

2. Magnesy (strzałki ) 

Wielkość:  4 cm x 3cm w najszerszej części. Dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

Surowiec/ materiał Metal, magnes 

Kolor: Czerwony, srebrny 

Opis produktu: Magnes w kształcie strzałki, odlewany do grubości grubości ok 5 mm. 

Od wewnętrznej strony produktu powinien znajdować się magnes 

metalowy.  Na strzałce grawer z logo Zamawiającego 

 

 

Dodatkowe informacje Dostarczenie próbnych produktów z nadrukiem przed produkcją 

końcową całego nakładu.  

Szacowany nakład: 3 000 szt. 

3. Klips na notatki/zakładka 

Surowiec/ materiał Metal  
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Kolor:  Czerwony, srebrny 

Opis produktu: Zestaw klipsów po 5 sztuk w opakowaniu  

Wymiary: 10 x 3x 4,5 dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

Ilustracja poglądowa: 

 

Pakowanie: Po 2 sztuki w plastikowym, przezroczystym pudełku. Pudełko z logo 

Zamawiającego. Pudełko wypełnione materiałem do którego 

przyczepione są klipsy w jednym rzędzie 

Szacowany nakład: 2000 szt. 

4.  Woreczki z organzy  

Opis produktu białe woreczki z organzy, ściągane czerwoną tasiemką  o różnej 

wielkości.   

Kolor:  Białe z czerwoną tasiemką..  

Pakowanie:  po 20 szt. 

Szacowany nakład: 1000 szt. 

5. Zawieszka do bagażu 

Surowiec/ materiał Silikon,  

Kolor:  Czerwony, biały. Kolory odblaskowe 

Opis produktu: Silikonowa o grubszej teksturze w  kształcie prostokątnej kieszonki 

do której można włożyć kartkę z danymi. Na zawieszce drukowane 

logo Zamawiającego . Kolory 4+0  

Wymiary: Wymiary 10 cm x 5 cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, silikonowy 

sznurek do przypięcia do walizki. 
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Ilustracja poglądowa: 

 

 
Pakowanie: Po 1 szt., każdy w oddzielnym woreczku  

Szacowany nakład: 500 szt. 

 6. Taśma pakowa z nadrukiem 

Surowiec/ materiał PCV 

Kolor:  Czerwony, biały 

Opis produktu: 
Taśma jednostronna pakowa z nadrukiem. Na taśmie drukowane logo 

i adres Zamawiającego . Kolory 2+0. Nadruk wykonywany na folii 

przed nałożeniem kleju (nadruk nieścieralny).  
Wymiary: 75 mm, dł. 60 m dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Ilustracja poglądowa:  

 

Pakowanie: Po 1 szt.,  

Szacowany nakład: 300  szt. 

7. Wstążka z nadrukiem 

Surowiec/ materiał satyna 

Kolor:  Czerwony, biały 

Opis produktu: 
Wstążka jednostronnie drukowana z logo zamawiającego. Kolory 

2+0. 
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Wymiary: 15 mm, dł. 200 m dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Wycena 200 m 

 

 

8. Pendrive  bransoletka 

Surowiec/ materiał Silikon, guma 

Kolor:  Czerwony 

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

Wymiary: Wymiary 213 x 19 x 6 mm. dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Ilustracja poglądowa:  

 

Pakowanie: Po 1 szt. w foliowy woreczek.,  

Szacowany nakład: 1 000  szt. 

 

 

9. 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. 

Szacowany nakład: 2 000 szt. 

 

10. 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. 

 Szacowany nakład 20 kg. 

 

CZĘŚĆ II – produkty dedykowane typu B 

1 Długi parasol manualny odwrotnie otwierany i zamykany 

 Opis produktu: Parasol z mechanizmem otwierania i zamykania w przeciwnym 

kierunku 

Łatwa obsługa. Wysokiej jakości wiatroodporny z włókna 

szklanego stelaż o maksymalnej elastyczność ramy przy 

silniejszych podmuchach wiatru.  

Podwójna czasza. Czarny kij o średnicy do 12 mm, rączka 

gumowa,  lub drewniana. 

Kolorystyka: Czarny, szary, czerwony + niebo  

Logo zamawiającego drukowne na zewnętrznej stronie parasola 

na jednym z brytów 

 Wymiary Średnica: 109 cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Długość: 78 cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Waga: 495 g dopuszczalna tolerancja +/– 10 %, 

Pokrycie: 100% poliester pongee  
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Brytów: minimum 8 

 opakowanie Pokrowiec z wszywką z logo zamawiajacego 

 Ilustracja poglądowa 

 

 Pakowanie Po 1 szt. 

 Szacowany nakład 500 szt. 

 

  

2. Poszetka z jedwabiu  

 Opis produktu: Podwójna poszetka z jedwabiu. Zaprojektowana przez Zamawiającego. 

Drukowana dwustronnie, kolory 4+4.  

 opakowanie Opakowanie eleganckie, sztywne, kartonowe, białe z logo 

zamawiającego.  

 Ilustracja poglądowa 

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

 Pakowanie Po 1 szt.  

 Szacowany nakład 500 szt. 

 


