
 
 

          Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

CZĘŚĆ I - materiały promocyjne 

1. Worek ze sznurkiem 

 Wymiary 335 mm szerokości x 420 mm wysokości; (dopuszczalna tolerancja +/– 10 %). 

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Rodzaj materiału: poliester,   

Kolory (podkładu) materiałów z których wykonane będą worki: biały,  szary, 

czerwony, kolor sznurka według decyzji zamawiającego: czerwony, czarny, 

biały 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolory zadruku: 4+0 (cały plecak 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: podwójne sznurki w różnych kolorach: czerwony, czarny, 

granatowy, wzmocnione brzegi przy sznurkach 

 Dodatkowe informacje Dostarczenie próbnych produktów z nadrukiem przed produkcją końcową 

całego nakładu.  

 Ilustracja poglądowa 

 
 

 Pakowanie W kartonach. Opakowania zbiorcze nie mogą być cięższe niż 20 kg. 

 Szacowana ilość 2 000 szt. 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 1000 sztuk do 2000 sztuk 

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

 Wymiary 12 × 39 × 5 mm;+/ –10% 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. 



 
 

 Ilustracja poglądowa  

 

 Pakowanie Opakowanie kartonowe jednostkowe 

 Szacowany nakład 500 sztuk 

 Wycena Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 100 sztuk do 500 sztuk 

3. Długopis metalowy 

 Wymiary 140 mm x 9 mm; +/–10% dopuszczalna tolerancja; pole zadruku/znakowania 

65x 5 mm 

 Surowiec/materiał Rodzaj materiału: metal 

Kolory: czarny 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Dostępne techniki zadruku (według decyzji zamawiającego wyrażanej podczas 

zgłaszania poszczególnych zamówień): grawer laserowy   

 Dodatkowe informacje Metalowy długopis automatyczny. Końcówka dolna w kolorze srebrnym, 

przykręcana, uchwyt mocujący. Wkład w kolorze niebieskim, mechanizm 

przyciskany. Korpus metaliczny, przycisk, klip oraz dwa pierścienie w kolorze 

srebrnym.  

 Pakowanie W karton po 100 szt. Opakowanie zbiorcze nie może być cięższe niż 20 kg. 

 Szacowany nakład 10 000 sztuk 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 1000 sztuk do 10 000 

4. Ramka membranowa różny kształt 

 Wymiary 110x110x20mm okno 98x98mm lub 230x90x20mm 208x67mm 

dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

 Surowiec/materiał Plastikowa ramka z przezroczysta membraną w środku  

Kolor: biały, czerwony, czarny 

 Dodatkowe informacje Na ramce logo Zamawiającego.  

 Ilustracja poglądowa 

  
 Pakowanie Pojedyncze w przezroczysta folię 



 
 

 Szacowany nakład  

110x110x20mm okno 98x98mm – 100 szt. 

230x90x20mm okno 208x67mm – 100 szt.  

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 100 sztuk  

5. Butelka szklana  

 Wymiary  pojemość 500 ml 

(dopuszczalna tolerancja +/- 10%) 

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Rodzaj materiału: szkło, metal, skóra lub plastik (pasek do trzymania) 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Na pasku jednostronny nadruk w dwóch kolorach; nadruk odporny na 

wycieranie, cała butelka zadrukowana; kolory 1+0, zadruk odporny na 

wycieranie  

 Wykończenie 

/oprawa i uszlachetnienie 

Zamknięcie typu pop-up zapobiegające rozlewaniu wody; 

 Dodatkowe informacje Każda butelka pakowany w pudełko z logo Zamawiającego. 

Dostarczenie próbnych produktów z nadrukiem przed produkcją końcową 

całego nakładu. Kolory: 4+0 

 Ilustracja poglądowa 

  
 Pakowanie W karton; karton nie może być cięższy niż 20 kg 

 Szacowany nakład 500 sztuk 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 250 sztuk do 500 sztuk 

6. Butelka metalowa  

 Wymiary  pojemość 400 ml (dopuszczalna tolerancja +/- 10%) 

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Rodzaj materiału: metal 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Na butelce nadruk logo Zamawiającego; nadruk odporny na wycieranie. 

 Dodatkowe informacje Kolor butelki do wyboru: czerwony, czarny, biały. Kolor korka do wyboru 

przez Zamawiającego; czarny, czerwony, biały, karabińczyk pozwalający 

przypiąć butelkę do plecaka. 

 Wykończenie 

/oprawa  

i uszlachetnienie 

Zamknięcie typu pop-up zapobiegające rozlewaniu wody; 



 
 

 Dodatkowe informacje Każda butelka pakowany w pudełko. 

Dostarczenie próbnych produktów z nadrukiem przed produkcją końcową 

całego nakładu. Kolory: 4+0 

 Ilustracja poglądowa 

  
 Pakowanie W karton; karton nie może być cięższy niż 20 kg 

 Szacowany nakład 500 sztuk 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 250 sztuk do 500 sztuk 

7. Teczka kopertowa, zamykana na zatrzask   

 Wymiary   24 cm x 17 cm 

 Surowiec/materiał Plastik, zatrzask 

 Opis produktu: Plastikowa, błyszcząca koperta zamykana na zatrzask, kolory 4+0 

 Dodatkowe informacje; Koperta drukowana całościowo we wzór zaprojektowany przez 

Zamawiającego. 

 Ilustracja poglądowa  

 

 
 Pakowanie W karton; karton nie może być cięższy niż 20 kg 

 Szacowany nakład 2 000 szt. 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 100 sztuk do 2000 sztuk 

8. Torba płócienna z jednym uchem 

 Wymiary Szer 35 cm ,dł. 37, gł. 10 cm. Długość ucha 40 cm (dopuszczalna tolerancja +/– 

10 %). 

 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. Jedno szerokie ucho pozwalające zawiesić torbę na 

ramieniu  

 Dodatkowe informacje Dostarczenie próbnych produktów z nadrukiem przed produkcją końcową 

całego nakładu.  

 Ilustracja poglądowa 

 
 

 Pakowanie W kartonach. Opakowania zbiorcze nie mogą być cięższe niż 20 kg. 

 Szacowana ilość 2 000 szt. 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 1000 sztuk do 2000 sztuk 

9. Składany plecak składany do małej saszetki 

 Wymiary plecak: 42 x 28 x 13 cm  

saszetka: 18 x 16 cm 

pojemność: 15 l 

(dopuszczalna tolerancja +/– 10 %). 

 

 Dodatkowe informacje: - kieszeń główna zamykana na zamek błyskawiczny 

- kieszeń frontowa zamykana trokiem 

- chowany w saszetkę 

- posiada elementy odblaskowe  

- system nośny pozwala dopasować plecak do budowy ciała, szelki wyściełane 

są siateczką mesh, która zwiększa wygodę i pozwala na skuteczną wentylację 

podczas noszenia plecaka. 

 

 

 Surowiec/wykorzystany 

materiał 

Rodzaj materiału: poliester Ristop 

Kolory materiałów z których wykonane będą worki: biały,  granatowy, szary, 

czerwony,  



 
 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolory zadruku: 4+0 (cały plecak 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) 

 Dodatkowe informacje Dostarczenie próbnych produktów z nadrukiem przed produkcją końcową 

całego nakładu.  

 Ilustracja poglądowa 

 
 Pakowanie W kartonach. Opakowania zbiorcze nie mogą być cięższe niż 20 kg. 

 Szacowana ilość 1 000 szt. 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 500 sztuk do 1000 sztuk 

10. Zestaw podróżny w przezroczystym opakowaniu 

 Wymiary   207x103x20 mm dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

 Surowiec/materiał plastik 

 Opis produktu: Zestaw podróżny w przezroczystym opakowaniu zapinanym na suwak: 2 

butelki 100 ml, 2 butelki 50 ml, 2 pojemniki 10 ml, 

 Dodatkowe informacje; Na opakowaniu logo Zamawiającego  

 Ilustracja poglądowa  

 

 
 Pakowanie W karton; karton nie może być cięższy niż 20 kg 

 Szacowany nakład 500 szt. 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 250 sztuk do 500 sztuk 

11. Sportowy t-shirt 

 Wymiary  Typowe dla rozmiarówki: M,L – męskie 

S,M,L - damskie  



 
 

 Surowiec/materiał - oddychający poliester stworzony do produkcji strojów sportowych 

- gramatura 140g/m2 dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

- płaskie podwójne szwy 

- przy szyi ściągacz 

 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Koszulka w całości zadrukowana projektem przygotowanym według projektu 

Zamawiającego. Nadruk neutralny dla parametrów materiału (materiał po 

zadrukowaniu nie jest sztywny) 

- farby wykorzystane do druku nie są szkodliwe dla zdrowia 

 Ilustracja poglądowa  

  

 Pakowanie Karton, każda koszulka zapakowana w woreczek foliowy 

 Szacowany nakład 120 szt. wskazanych w rozmiarówce przez Zamawiającego  

 Wycena Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 50 sztuk do 120 sztuk 

12. 
Dmuchana sofa (lazy bag ) 

 Wymiary: wymiary po rozłożeniu: 240 x 70 cm 

wymiary opakowania: 40 x 35 x 10 cm 

waga: 1,1 kg 

nośność: 300 kg 

dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

 Surowiec/materiał twardy nylon 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolory do wyboru przez Zamawiającego: czerwony, czarny, granatowy 

Logo Zamawiającego na produkcie, zajmujące minimum 1/3 produktu i 

opakowaniu 4+0  

 Ilustracja poglądowa  

 
 Pakowania W karton; karton nie może być cięższy niż 20 kg 

 Szacowny nakład 10 szt. 

 Wycena Wycena 1 sztuki przy nakładzie: od 10 sztuk  

 

 

13 Komin, wielofunkcyjna chusta  



 
 

 Wymiary  50 x 25cm 

 Surowiec/materiał bezszwowy, oddychający, absorbujący pot, anty-bakteryjny, odporny na 

działanie promieni UV poliester 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Nadruk na całości materiału lub wybranych elementach według projektu 

Zamawiającego 

 Ilustracja poglądowa  

 
 

 Pakowanie Pakowane w karton nie cięższy niż 20 kg. Każdy komin pakowany w oddzielny 

woreczek foliowy ściągany na sznurek w kolorze czerwonym 

 Szacowany nakład 1 000 sztuk 

 Wycena Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 500 sztuk do 1000 sztuk 

14. Saszetka z przezroczystym okienkiem na dokumenty 

 Wymiary  Szer. 14 cm, dł. 17 cm dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

 Surowiec/materiał materiał, PVC 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Przezroczysta saszetka zamykana na suwak,  Saszetka  zakładana na szyję 

przy pomocy sznurka ściąganego za pomocą plastikowego regulatora. Kolory 

czerwony, bezbarwny. Do wyboru przez Zamawiającego. Logo 

Zamawiającego drukowane z przodu saszetki. Kolory 4+0 

 Ilustracja poglądowa  

 

 
 Pakowanie Pakowane w karton nie cięższy niż 20 kg.  

 Szacowany nakład 1 000 sztuk 

 Wycena Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 500 sztuk do 1000 sztuk 

15. Holdery do kart 

 Wymiary   86 x 54 mm dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

 Surowiec/materiał Rodzaj materiału: plastik 

Kolory: przezroczyste 

 mocowanie pion/poziom 

 

 Dodatkowe informacje 
  mocowanie poziom 

 



 
 

 Ilustracja poglądowa 

 

 Szacowany nakład 1 000 sztuk 

 Wycena  Wycena 1 sztuki przy nakładzie:  

od 1000 sztuk 

16. 
Składany kubek silikonowy 

 Wymiary:  pojemność: 200ml 

 możliwość złożenia 

 materiał: silikon 

 waga: 50g 
dopuszczalna tolerancja +/– 10 % 

 Surowiec/materiał Silikon bezpieczny dla zdrowia, przystosowany do przechowywania 

żywności. 

 Kolory i technika 

zadruku/znakowania 

Kolory do wyboru przez Zamawiającego: czerwony 

Logo Zamawiającego na produkcie  4+0  

 Ilustracja poglądowa  

 
 

 

 

 
 

 Pakowania W pojedyncze folie 

 Szacowny nakład 1 000 szt. 



 
 

 Wycena Wycena 1 sztuki przy nakładzie: od 50 sztuk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CZĘŚĆ II - produkty dedykowane  

 

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. 

Wycena 10 szt. przy nakładzie 1000 szt. – w pudełeczku 

500 szt. do 2000 szt. w pojedynczych foliach  

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. 

Wycena:  1 szt. przy nakładzie 1 000 szt. i 3 000 szt. 



 
 

3. Klips/zakładka 

Surowiec/ materiał Metal  

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. 

Wycena 10 szt. przy nakładzie 500 szt. i 1000 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. 

Wycena:  

100 szt. przy nakładzie 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. 



 
 

Ilustracja poglądowa: 

 

 
Pakowanie: Po 1 szt., każdy w oddzielnym woreczku  

Szacowany nakład: 500 szt. 

Wycena 100 szt. przy nakładzie 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. 

Wycena 100 szt. przy nakładzie 300 szt.  

 

 

7 wstążka z nadrukiem 



 
 

Surowiec/ materiał jedwab 

Kolor:  Czerwony, biały 

Opis produktu: 
Wstążka jednostronnie drukowana z logo zamawiającego. Kolory 

2+0. 

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

Wycena 200 m 

6. 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. 

Wycena Wycena 5 kg sztuki przy 20kg 

 

 


