
 

 

 

Projekt: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Materiały promocyjne w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ” 

 

I.  Część ogólna  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych , zwanych 

dalej artykułami. 
2. Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów oraz ich wykaz zostały określone 

odpowiednio w części II, III i IV niniejszego dokumentu. 
3. Zakres zamówienia obejmuje: 

3.1 Wykonanie i dostawę artykułów oznakowanych zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego. 

3.2 Liczba elementów nadruku na poszczególnych artykułach została wskazana 
w części III i IV niniejszego dokumentu. 

3.3 Przykłady znaków wykorzystanych do oznakowania artykułów zostały 
przedstawione w części IV niniejszego dokumentu. 

3.4 Przy projektowaniu rozmieszczenia elementów oznakowania na 
poszczególnych artykułach obowiązują zapisy Księgi Znaku, która zostanie 
przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego po wyorze najkorzystniejszej 
oferty. 

4. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 
4.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pliki poglądowe zawierające projekty 
rozmieszczenia oznaczeń na poszczególnych artykułach. 

4.2 Na podstawie przedstawionych projektów rozmieszczenia oznaczeń na 
poszczególnych artykułach, Zamawiający dokona ostatecznego wyboru ich 
rozmieszczenia. 

4.3 Dostawa artykułów objętych przedmiotem zamówienia w terminie 10 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzać uwagi Zamawiającego do 
poszczególnych artykułów. 
 
II.  Wymagania dotyczące jakości wykonania artykułów 

Wszystkie artykuły musza być nowe, w pierwszym gatunku i spełniać następujące 
kryteria: 
1) Funkcjonalność – spełnienie przeznaczenia, któremu ma służyć, 
2) Trwałość – użyteczność wobec celu któremu ma służyć 
3) Estetyka wykonania 
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III.  Wykaz artykułów promocyjnych objętych przedmiotem Zamówienia: 
Lp. Nazwa 

artykułu 
Liczba 
sztuk 

Opis Oznakowanie 

1 Długopis 
automatyczny 

2000 Materiał: plastikowy 
Wykończenie: korpus długopisu pokryty 
antypoślizgową gumą,, wkład w kolorze 
niebieskim 
Kolorystyka: korpus w kolorze zielonym lub 
niebieskim, 
Długopis posiadający klips 
Nadruk: 1 kolor na długopisie typu tampodruk 
Wymiary: 140 mm +/- 25 mm 

 
Wzór nr 2 

2 Kredki 
ołówkowe  w 

tubie 

500 Typ: 12 kredek z naturalnego drewna 
zapakowanych w tubie tekturowej, kredki 
naostrzone o różnych kolorach 
Wymiary: 98x34x34 mm =/- 5 mm 
Materiał: drewno + tektura 
Opakowanie: zbiorcze 
Nadruk na tubie: jednostronny q kolor 

Wzór nr 1 

3 Zestaw 
memo 

karteczek 

500 Typ: Zestaw memo z wielokolorowymi 
samoprzylepnymi karteczkami typu memo (min. 
5  kolorów po 25 szt., wykonanych z materiałów 
z recyklingu w kartonowej okładce wykonanej z 
surowców wtórnych o gramaturze 450 g/m2,) 
Opakowanie jednostkowe: woreczek foliowy 
Nadruk; w jednym kolorze , na zewnętrznej 
stronie okładki wykonany techniką tampodruku 
Wymiary: 85x60x4 mm +/_ 4 mm 

Wzór nr 1 

4 Power bank 50 Power bank (zewnętrzny akumulatorek), za 
pomocą którego można naładować tablety, 
telefony komórkowe, MP3/4, dodatkowo musi 
posiadać wtyczkę do IPnona. 
Pojemność akumulatorka 4500 mAh. 
W zestawie wtyczka do IPad’a/IPhone’a, 
wtyczka USB, wtyczka do micro USB. 
Materiał: Plastik 
Opakowanie: Pakowany pojedynczo 
Nadruk: 1 kolor, tampodruk lub sitodruk 

Wzór nr 2 

5 Notes eco z 
długopisem 

500 Typ: notes eco z elastyczną opaską i długopisem 
niebieskim wkładem, z około 60-70 gładkimi 
kartkami z recyklingu, 
Kolor: bezowo/zielony 
Nadruk: w jednym kolorze, na zewnątrz notesu 
wykonany techniką tampodruku 
Wymiary: 100x150 mm +/- 10 mm 

Wzór nr 1 

6 Skrobaczka 
do szyb 

200 Wykonana z wytrzymałego plastiku (ABS) 
skrobaczka samochodowa.  
Pokryta termoplastyczną gumą rączka pozwala 
na wygodne odśnieżanie. Pakowana w woreczek 
foliowy.  

Wzór nr 1 
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Logo naniesiemy na skrobaczkę techniką 
tampondruku, nadruk jednokolorowy 
Wymiary skrobaczki:207.0x94.0x26.0 mm 
Materiał plastik 

7 Opaska na 
ramię / etui 
na telefon 

komórkowy 
lub 

odtwarzacz 
mp3 

100 Opaska na ramię /etui na telefon komórkowy lub 
odtwarzacz mp3 z przezroczystą kieszonką, do 
biegania, 
Materiał: neopren, PVC. Rozmiar: 48 x 14 x 0,2 
cm. 
-wyjście na podłączenie słuchawek  
- kieszonka np. na klucz.  
- wymiar okienka 133 x 67 mm. 
- wymiary: 450 x 40 x 4 (mm) +/- 4 mm 
- Kolor: czarny 
- Metoda znakowania: N,TS 
Nadruk: 1 kolor 

Wzór nr 2 

8 Kalendarz 
książkowy na 

rok 2016 

100 Typ: kalendarz książkowy  
-format kalendarza A5 
- układ tygodniowy 
- oprawa szyta i klejona w kolorze ciemny brąz  
- kalendarium zawierające imieniny i święta, fazy 
księżyca, wschody i zachody słońca, na dole 
kalendarium plan całego roku 
- papier70g/m2 
– tłoczenie na okładce 

 

Wzór nr 1 

9 Kalendarz 
trójdzielny na 

rok 2016 
 

150 Kalendarz trójdzielny na rok 2016 
Minimalny wymiar: 30 cm x 82 cm +/- 3 cm 
Kalendarium: 
- Wymiary minimalne: 29 cm x 14 cm +/-2 cm 
- Klejony  
- 3 kalendaria jednomiesięczne 
(na miesiąc obecny, poprzedni i kolejny) 
- okienko wskazujące aktualną datę 
Główka wypukła indywidualna wg projektu 
Wydruk w pełnym kolorze 

Wzór nr 1 

 

 

IV.  Wzory graficzne do umieszczenia na artykułach promocyjnych 
Wzór 1 
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Wzór 2 

 
 
 
Logo Beneficjenta:  


