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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Lp. Przedmiot Opis

1. Znakowane wiatraczki  
reklamowe standard  
 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jako
wiatraczki reklamowe czteroramienne (na 
plastikowym patyku wraz z oś
uniemożliwiająca spadanie wiatraczka, 
główka wiatraczka złożona 
wpięcia patyk);  
Patyczek wykonany z tworzywa 
sztucznego o długości min. 35 cm 
Rozmiar: średnica wiatraczka po 
złożeniu ok. 15-20 cm;  
Kolor skrzydełek wiatraczka oraz o
zielony / żółty / niebieski / 
pomarańczowy.  
Wiatraczek wykonany papieru kredowanego 
300g laminowanego dwustronnie foli

2. Znakowana składana  
torba na zakupy w  
kształcie owocu  
 

produkt fabrycznie nowy, składana torba 
na zakupy z pokrowcem w kształcie 
owocu, ściągana ze stoperkiem, materiał 
poliester 190T, kształt: arbuz, 
truskawka, malina itp.,  
wymiary – rozłożona torba
40 cm  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)  
Część I 

Opis Uwagi i sposób znakowania Ilość/szt

wysokiej jakości,  
wiatraczki reklamowe czteroramienne (na  
plastikowym patyku wraz z ośką  

ca spadanie wiatraczka,  
żona – osobno do  

Patyczek wykonany z tworzywa  
ści min. 35 cm  

rednica wiatraczka po  

Kolor skrzydełek wiatraczka oraz ośki:  
ółty / niebieski /  

papieru kredowanego 
300g laminowanego dwustronnie folią błyszczącą 

Napis na osłonie ośki: 
Wielkopolskie  
Dni Energii, na skrzydłach  
wiatraczka logotyp  
Samorządu Województwa  
Wielkopolskiego (wzór nr 1), 
WFOŚiGW (wzór nr 2) oraz 
WDE2017- x2 (wzór nr 3), 
kolorystyka poszczególnych 
skrzydeł  
żółto - niebiesko – zielono-  
pomarańczowa  
 

4000 

produkt fabrycznie nowy, składana torba  
na zakupy z pokrowcem w kształcie  

gana ze stoperkiem, materiał  
poliester 190T, kształt: arbuz,  

ona torba ok. 38 x  

Znakowanie: napis 
WIELKOPOLSKIE  
DNI ENERGII i logotyp SWW 
(wzór nr 1) oraz  
WFOŚiGW (wzór nr 2), kolor 
nadruku biały,  
obszary nadruku 15x3cm ± 1 cm 
oraz 12x5 cm ±1 cm  
 

1500 

Załącznik nr 5 A do SIWZ 

Ilość/szt Przykładowa wizualizacja 
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3. Gadżety solarne w 
postaci kwiatka 
(płatkowego, słoneczko, 
biedronka, żabka, 
motylek lub pszczółka 
itp.) – znakowane WDE 
2017 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Produkt działa na baterię słoneczną (solarny 
panel słoneczny umieszczony jest w doniczce 
kwiatka). Pod wpływem promieni słonecznych 
porusza się konstrukcja zabawki – np. łodyga 
kwiatka porusza się na boki, również inne 
elementy się poruszają. Im mocniejsze światło, 
tym kwiatek porusza się intensywniej. Dostępne 
wzory: kwiatek płatkowy, kwiatek słoneczko, 
kwiatek biedronka, kwiatek żabka, kwiatek 
motylek, kwiatek pszczółka itp. Kolor: dowolny, 
różnobarwny. Wysokość: 10-15 cm. 
Średnica doniczki: min. 5 cm. 
Materiał: estetyczne i trwałe tworzywo sztuczne. 
Waga produktu: ok. 0,06 kg. 

Pole nadruku: 25x10 mm ± 0,5 
cm, jeden kolor (tampodruk). 
Zamawiający dopuszcza 
znakowanie w formie naklejki na 
opakowanie. 
Znakowanie: napis „WDE 2017” 
Kolor: czarny 

1000 

 

4. Latarka energooszczędna, 
typu LED zasilana na 
dynamo – znakowana 
WDE 2017 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Źródło światła: min. 3 diody LED. 
Tryb świecenia: min. 1 
Wymiary: min. 10 x 5 x 2 cm 
Dobra jakość światła (równomierny strumień 
światła). 
Kolor światła: biały lub żółty. 
Pole nadruku: 40x25 mm, jeden kolor 
(tampodruk). 600 
Kolor obudowy: dowolny (mile widziany kolor 
zielony). 
Materiał obudowy: aluminium, odporny plastik lub 
podobny materiał (mile widziany pasek na rękę). 
Włącznik/wyłącznik: tak. 
Baterie latarki można doładowywać za pomocą 
dynamo. 
Baterie w komplecie.  

Pole nadruku: 40x25 mm, jeden 
kolor (tampodruk). 
Znakowanie: logotyp WDE 2017 
(wzór nr 3) oraz napis „WDE 
2017” 
Kolor: biały 

450 

 


