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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ ĘŚCI I 

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Uwagi i sposób zna-
kowania 

Ilość 
(szt.) Wizualizacja Uwagi 

1. 
Długopis  
aluminiowy 

Aluminiowy długopis typu twist-off, z meta-
lowym klipem. Wkład koloru niebieskiego. 
 
Wymiary: długość 130 mm, grubość 14 
mm (± 2 mm) 
Materiał: aluminium  
Preferowane kolory: czerwony, zielony, 
niebieski, czarny, biały  (ilość zależna od 
dostępności, w uzgodnieniu z Zamawiają-
cym) 

Grawer laserowy  
Rozmiar znakowania: 
max. 40 × 10 mm, na 
elemencie znajdującym 
się pod klipem. 

200 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 3 kolo-
ry 

2. 
Długopis  
aluminiowy 

Aluminiowy długopis z lśniącą obsadką, 
wkładem koloru niebieskiego; uchwyt czę-
ściowo pokryty gumą. 
Długość 142 mm (± 2 mm) 
Preferowane kolory: niebieski, czarny, 
czerwony, żółty (ilość zależna od dostęp-
ności, w uzgodnieniu z Zamawiającym) 

Grawer laserowy 
Rozmiar znakowania: 
max. 40 × 10 mm, w 
bezpośrednim sąsiedz-
twie metalowego klipu. 

250 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 3 kolo-
ry 

3. 
Długopis  
metalowy 

Elegancki metalowy długopis z klipem. 
Wyposażony w niebieski wkład.  
Wymiar: 134 × 7 × 7 mm (± 2 mm) 
Preferowane kolory: czarny, biały, grafito-
wy (ilość zależna od dostępności, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym) 

Grawer laserowy 
Rozmiar znakowania: 
łącznie max. 50 × 6 
mm, logo SWW na 
elemencie w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
klipu, a hasło  obok, 
poniżej ringu 

250 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 

4. 

Długopis  
aluminiowy 
typu twist,  
z końcówk ą 
touch pen 

Długopis z końcówką przystosowaną do 
ekranów dotykowych. Wykonany z alumi-
nium. Wyposażony w niebieski wkład. 
Wymiar: 135 × 8 × 8 mm (± 2 mm) 
Preferowane kolory: złoty, pomarańczowy, 
czerwony, żółty, srebrny, zielony, niebieski 
(ilość zależna od dostępności, w uzgod-
nieniu z Zamawiającym) 

Grawer laserowy 
Rozmiar znakowania: 
łącznie max. 50 × 6 
mm,  logo SWW na 
elemencie w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
klipu, a hasło  obok, 
poniżej ringu 

250 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 4 kolo-
ry 
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5. 
Długopis  
w etui 

Elegancki metalowy długopis w kartono-
wym etui. Wyposażony w niebieski wkład. 
Kolory: srebrny z czarnym wykończeniem, 
czarny ze złotym wykończeniem (ilość 
zależna od dostępności, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) 
Wymiar opakowania: 180 × 43 × 22 mm 
(± 2 mm) 
Wymiar długopisu: 135 × 12 × 12 mm (± 2 
mm) 

Grawer laserowy na 
długopisie 
Rozmiar znakowania: 
łącznie max. 50 × 7 
mm,  logo SWW na 
elemencie w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
klipu, a hasło  obok, 
poniżej ringu 
Dodatkowo tampodruk 
w rozmiarze max 60 × 
10 mm na wierzchu 
etui. 

100  

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

6. 
Zestaw  
przyborów  
do pisania 

Zestaw składający się z długopisu z dużym 
wkładem (preferowany niebieski tusz) oraz 
z ołówka; uchwyty przyborów z połyskują-
cymi otworami. Zestaw zapakowany w 
pudełko z przezroczystą pokrywą. 
Wymiary opakowania: 169 × 54 × 25 mm 
(± 2 mm) 
Preferowane kolory przyborów: srebrny i 
niebieski (ilość zależna od dostępności, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym) 

Grawer laserowy na 
przyborach, o wymia-
rach max. 40 × 10 mm 
(w bezpośrednim są-
siedztwie metalowego 
klipu), oraz tampodruk 
lub inna technika na 
opakowaniu o wymia-
rze max. 60 × 20 mm 
(kolor), w lewym dol-
nym narożniku. 

150 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

7. 
Zestaw do 
pisania  
3-częściowy 

Zestaw składający się z pióra wiecznego, 
pióra kulkowego (czarny atrament) i długo-
pisu (niebieski tusz), wykonane z litego 
czarnego metalu wykończonego lakierem 
fortepianowym i elementami chromowa-
nymi, pakowany w etui z metalową płytką. 
Wymiary przyborów:138 × 11 mm (± 2 
mm) 
Wymiary pudełka:178 × 66 × 25 mm (± 2 
mm) 

Grawer na przyborach 
w rozmiarze max. 6 × 
40 mm (w bezpośred-
nim sąsiedztwie meta-
lowego klipu) oraz tam-
podruk lub inna techni-
ka uzgodniona z Za-
mawiającym, o wymia-
rach max. 15 × 45 mm,  
na wierzchu etui 

75 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
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8. 

Zestaw  
karteczek  
samoprzylep-
nych 

Zestaw wielokolorowych karteczek samo-
przylepnych, na który składają się: dwa 
bloki większych karteczek (każdy blok 
innego koloru) oraz 8 znaczników (każdy 
innego koloru). 
Opakowanie z tworzywa bądź ekoskóry w 
czarnym kolorze, na wewnętrznej stronie 
zawierający kalendarz na 2017 rok 
Wymiar: 30 × 130 × 107 mm (± 5%) 

Grawerowanie na 
blaszce, na zewnętrz-
nej stronie opakowania, 
o wymiarze max 12 × 
50 mm 

150 

  

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

9. 
Kalendarz 
książkowy 
A5 360 stron 

 
Układ dzienny kalendarza, 360 stron + 8 
stron map, format 144 × 203 mm (± 5 mm), 
zakładka tasiemkowa, blok terminarza 
wykonany na papierze chamois, narożniki 
okładki zaokrąglone. Wycięcia na boku 
kalendarza dla każdego z miesięcy. 
Okładka kalendarza wykonana z ekoskóry. 
Kolor preferowany: czarny z jasnozielono-
szarym pasem, dopuszcza się inne kolory 
paska, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

Grawer na przedniej 
stronie okładki, o wy-
miarach max. 70 × 35 
mm w dolnym prawym 
narożniku okładki. 

100  

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

10. 
Kołonotatnik 
A4  
z długopisem 

Notatnik A4 (65 kartek) w komplecie z 
długopisem. Okładka wykonana ze sztyw-
nego plastiku 
Preferowane kartki w kratkę, w przypadku 
niedostępności Zamawiający dopuszcza 
linie. 
Wymiary: 295 × 235 × 13 mm (± 5 mm) 
Preferowane kolory: szary, niebieski, 
czerwony, pomarańczowy (ilość zależna 
od dostępności, w uzgodnieniu z Zamawia-
jącym) 
 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max. 70 × 35 
mm, kolor,  w dolnym 
prawym narożniku 
okładki. 

150 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem.  
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 
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11. 
Kołonotatnik 
A5  
z długopisem 

Notatnik A5 (65 kartek) w komplecie z 
długopisem. Okładka wykonana ze sztyw-
nego plastiku 
Preferowane kartki w kratkę, w przypadku 
niedostępności Zamawiający dopuszcza 
linie 
Wymiary: 210 × 178 × 13 mm (± 4 mm) 
Preferowane kolory: szary, niebieski, 
czerwony, pomarańczowy (ilość zależna 
od dostępności, w uzgodnieniu z Zamawia-
jącym) 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max. 70 × 35 
mm, kolor,  w dolnym 
prawym narożniku  
okładki. 

150 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 

12. 
Kołonotatnik 
A6  
z długopisem 

Notatnik A6 (65 kartek) w komplecie z 
długopisem. Okładka wykonana ze sztyw-
nego plastiku 
Preferowane kartki w kratkę, w przypadku 
niedostępności Zamawiający dopuszcza 
linie 
Wymiary: 150 × 130 × 13 mm (± 3 mm) 
Preferowane kolory: szary, niebieski, 
czerwony, pomarańczowy (ilość zależna 
od dostępności, w uzgodnieniu z Zamawia-
jącym) 
 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max. 70 × 35 
mm, kolor,   w dolnym 
prawym narożniku 
okładki. 

150 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 

13. 
Notes A5  
z papieru  
kamiennego 

Notes formatu A5 wykonany z papieru z 
kamienia. Okładka notesu wykonana z 
papieru imitującego jutę. Notes zamykany 
za pomocą eleganckiej, szerokiej gumy 
dopasowanej kolorystycznie do okładki, na 
której umieszczona jest metalowa blaszka. 
Preferowane kolory: granatowy, szary, 
brązowy (ilość zależna od dostępności, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym) 
Wymiary: 210 × 153 × 18 mm (± 3 mm) 

Grawer o wymiarze 
max 10 × 23 mm na 
blaszce 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 
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14. 
Notes kołowy 
B6  
z długopisem  

Praktyczny notes kołowy z długopisem, 
zamykany na magnes. Notes zawiera 70 
kartek w linie oraz po 25 karteczek samo-
przylepnych (w układzie określonym w 
wizualizacji) 
Preferowane kolory: granatowy, wiśniowy 
(ilość zależna od dostępności, w uzgod-
nieniu z Zamawiającym) 
Wymiary: 180 × 145 × 17 mm (± 3 mm) 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max. 60 × 40 
mm, kolor,  w dolnym 
prawym narożniku 
okładki 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

15. 
Notes A5  
w okładce  
z ekoskóry 

Elegancki notes formatu A5 w okładce 
wykonanej z ekoskóry. Notes zawiera 80 
kartek w linie oraz praktyczną wstążeczkę 
- zakładkę. Wewnątrz okładki miejsce na 
długopis oraz pamięć USB. Okładka nie 
jest umocowana na stałe do bloku notesu, 
tylko nasuwana na pierwsze kartki, co daje 
możliwość wymiany notesu. Notes zamy-
kany za pomocą paska z ekoskóry. 
Kolor okładki: czarny, brązowy (ilość za-
leżna od dostępności, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) 
Wymiary: 213 × 165 × 26 mm (± 3 mm) 

Grawer o wymiarze 
max. 60 × 40 mm 
w dolnej części zakładki 
zachodzącej na okład-
kę 

75 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

16. 
Teczka  
konferencyjna 
A4 

Teczka ekologiczna wykonana z lnu. Za-
wiera 2 duże kieszenie, 2 miejsca na USB, 
małe kieszonki na wizytówki, długopis, 
notes.  
Kolor: beżowy/brązowy 
Materiał: len, tworzywo, papier 
Wymiary: 325 × 260 × 25 mm (± 5 mm) 

Tłoczenie lub grawer o 
wymiarze max 60 × 20 
mm, na okładce 
w dolnym prawym na-
rożniku okładki 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

17. 
Brelok  
metalowy 

Brelok metalowy z obracalną strefą 
wewnętrzną 
Wymiar: 70 mm × Ø 35 mm (± 3 mm) 
Materiał: Metal 

Grawer na jednej stro-
nie  

200 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
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18. 
Etui na kart ę 
kredytow ą 

Etui na kartę kredytową z zabezpiecze-
niem chroniącym przed niechcianym ska-
nowaniem, wykonana z mocnego plastiku. 
Preferowane kolory: biały, niebieski, czer-
wony, zielony, magenta, turkusowy (ilość 
zależna od dostępności, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) 
Wymiar: 90 × 60 × 4 mm (± 3 mm) 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym, o wy-
miarze max 60 × 25 
mm, kolor, na jednej 
stronie, na środku 

200 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 3 kolo-
ry 

19. 
Parasol  
automatyczny 
trzycz ęściowy 

Automatyczny, wiatroodporny, kieszonko-
wy parasol trzyczęściowy z metalowym 
trzonem, szkieletem z aluminium, plastiku i 
włókna szklanego, metalowymi 
końcówkami, rączką z gumową powłoką, 
poliestrowym poszyciem ze specjalną wo-
doodporną powłoką, zapinany na rzep. 
Preferowane kolory: granatowy, czarny, 
żółty, czerwony (ilość zależna od dostęp-
ności, w uzgodnieniu z Zamawiającym) 
Wymiar: Ø 97 cm (± 2 cm) 
Materiał: Metal / Aluminium / Polyester 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max 100 × 50 
mm, kolor, na 1 panelu 
przeciwległym rzepowi 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem.  
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 

20. 
Parasol  
automatyczny 

Automatyczny parasol z poszyciem polie-
ster-pongee, szyny z włókna szklanego, 
aluminiowa laska, uchwyt z odkręcanym 
pojemnikiem na pokrowiec. 
Preferowane kolory: czarny, brązowy, fiole-
towy, jasnobrązowy (ilość zależna od do-
stępności, w uzgodnieniu z Zamawiają-
cym) 
Wymiar: Ø 119 cm (± 2 cm) 
Materiał: aluminium / włókno szklane / 
polyester 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max 100 × 50 
mm, kolor, na 1 panelu  
przeciwległym rzepowi 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 

21. 
Podgrzewacz 
do kubka USB 

Podgrzewacz do kubka na USB - płyta 
grzewcza ze stali nierdzewnej, 3 porty 
USB, wersja 2.0, przycisk ON / OFF, czer-
wone światło i kabel USB (długość ok. 100 
cm) w zestawie. 
Wymiar: 120 × 120 × 17 mm (± 2 mm) 
Preferowane kolory: niebieski, biały, zielo-
ny (ilość zależna od dostępności, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym) 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max 50 × 12 
mm, kolor, z prawej 
strony włącznika 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 
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22. 
Podkładka 
pod mysz 

Podkładka pod myszkę z ergonomicznym 
miejscem na nadgarstek, antypoślizgowa, 
dekoracyjne wykończenie obrzeży, wyko-
nana z wysokiej jakości ekologicznej skóry. 
Wymiar: 270 × 225 mm (± 5 mm) 

Tampodruk lub transfer 
w bezpośrednim są-
siedztwie poduszki pod 
nadgarstek 

75 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

23. 
Torba  
na laptopa 

Torba na laptopa składająca się z dwóch 
dużych komór oraz mniejszej komory, za-
mykanych na zamek. Dodatkowo boczna 
kieszonka. 
Torba wyposażona w odczepiany, regulo-
wany pasek oraz uchwyty do trzymania w 
ręce. 
Kolor: czarny 
Materiał: poliester 1680D 
Wymiary: 420 × 300 × 150 mm (± 5mm) 

Grawerowanie lub tło-
czenie na skórzanym 
elemencie bocznej 
kieszonki 
Rozmiar znakowania: 
max 45 × 15 mm 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

24. 

Portfel  
skórzany  
w kolorze 
czarnym 

Portfel męski ze skóry typu Nappa, wypo-
sażony w miejsce na bilon zapinane na 
zatrzask, 2 kieszenie na banknoty, kieszeń 
zamykaną na suwak,  min. 6 miejsc na 
karty kredytowe, min. 7 kieszeni na doku-
menty, w tym 1 transparentną 
Wymiary: 125 × 95 mm (± 5 mm) 

Tłoczenie o wymiarze 
max 40 × 10 mm 
na zewnątrz, w dolnym 
prawym narożniku 

25 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

25. 
Saszetka na 
biodra 

Saszetka na biodra wykonana z materiału 
typu poliester 600D.  
Wymiary: 195 × 130 × 15 mm (± 3 mm) 
Kolory: szary 

Tłoczenie o wymiarze 
max 60 × 20 mm 
na środkowym elemen-
cie przedniej strony 
saszetki 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

26. 
Torba eko na 
zakupy 

Torba na zakupy z długimi rączkami. Mate-
riał: fizelina (non woven) lub polipropylen 
min. 80g/m2. 
Wymiary: min. 40 × 40 cm 
Preferowane kolory: czarny, niebieski, 
czerwony, szary, zielony (ilość zależna od 
dostępności, w uzgodnieniu z Zamawiają-
cym) 

Transfer lub inna tech-
nika uzgodniona z Za-
mawiającym o wymia-
rze max 100 × 50 mm, 
kolor, na jednej stronie, 
w dolnej części na 
środku 

200 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 3 kolo-
ry 
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27. 
Torba  
na prezenty  

Torebka na prezenty wykonana z papieru 
kamiennego, posiada usztywnione dno i 
górne brzegi torby, rączki wykonane z 
syntetycznego sznurka.  
Wymiary: 320 × 230 × 110 mm (+ 10%) 
Kolor: biały 

Sitodruk lub tampodruk 
o wymiarze max 60 × 
30 mm, kolor, 
na jednej stronie, w 
dolnej części na środku 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

28. 
Torba  
na zakupy 

Torba na zakupy z wbudowaną komorą 
chłodzącą, haczykiem do zawieszenia na 
wózku 
Materiał: poliester i aluminiowe wnętrze. 
Wymiary: ok. 24-34 × 32,5-48 × 39 cm  

Termotransfer lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max 100 × 50 
mm , kolor,  na jednej 
stronie, w dolnej części 
na środku 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

29. 
Zestaw  
izotermiczny 

Zestaw izotermiczny składający się z ter-
mosu o podwójnych ściankach o pojemno-
ści 450 ml, dwóch kubków o pojemności 
180 ml i torby izotermicznej na ramię. We-
wnątrz termosu i kubków zastosowano stal 
nierdzewną 18/8 o podwyższonej jakości. 
Wymiary opakowania: 150 × 260 × 65 mm 
(± 5 mm) 

Termotransfer lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max 50 x 20 
mm, kolor,  na odpina-
nym elemencie, w jego 
dolnej części na środku 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
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30. 
Kubek  
izotermiczny 

Wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej 
błyszczącym lakierem, kubek izotermiczny 
– termos o pojemności 450 ml (± 10 ml). 
Oryginalna pikowana powierzchnia. We-
wnętrzna ścianka wykonana ze stali o 
podwyższonej jakości 18/8.  
Kolory: czarny, złoty (ilość zależna od do-
stępności, w uzgodnieniu z Zamawiają-
cym) 
Wymiary: 67 × 217 × 67 mm (± 2 mm) 

Grawer lub transfer o 
wymiarze max 30 × 20 
mm, w połowie wyso-
kości kubka, bezpo-
średnio pod ustnikiem 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

31. 
Kubek  
ceramiczny 

Klasyczny, lekko obły kubek o poj. 300 ml 
(±  20 ml), zapakowany w kartonowym 
pudełku 
Preferowane kolory zewnętrzne: czarny, 
biały, granatowy, żółty, pomarańczowy, 
czerwony (ilość zależna od dostępności, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym) 
Kolor wewnętrzny biały 
Wymiary kubka: Ø 102 mm × 850 mm (± 
5%) 
 

Transfer lub inna tech-
nika uzgodniona z Za-
mawiającym o wymia-
rze max 30 × 20 mm, 
kolor, w górnej części 
kubka, po lewej stronie 
uchwytu 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 3 kolo-
ry 

32. 
Kieszonkowe 
lusterko 

Lusterko podręczne do makijażu z dwoma 
lustrami - zwykłym i powiększającym 
Wymiary: Ø 66 × 15 mm (± 2 mm) 

Tampodruk lub inna 
technika uzgodniona z 
Zamawiającym o wy-
miarze max 30 × 20 
mm, kolor, na środku 
pokrywki 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

33. Kosmetyczka 

Kosmetyczka wykonana z materiału typu 
poliester 600D. 
Wymiary: 250 × 160 × 90 mm (± 5 mm) 
Preferowane kolory: niebieski, szary, 
czerwony, zielony (ilość zależna od do-
stępności, w uzgodnieniu z Zamawiają-
cym) 

Tłoczenie o wymiarze 
max 40 × 20 mm 
na naszywce z przed-
niej strony saszetki 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dostarczeniu pod-
legają min. 2 kolo-
ry 
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34. 
Lampa  
błyskowa  
na rami ę 

Lampa błyskowa na ramię: 2 diody 
LED, 2 tryby świecenia (światło ciągłe lub 
migające), przezroczysta, matowa opaska 
zapinana na rzep, odblaskowy pasek dla 
lepszej widoczności. 
Preferowane kolory: czerwony transpa-
rentny, biały transparentny (ilość zależna 
od dostępności, w uzgodnieniu z Zamawia-
jącym) 
Wymiar: 190 × 37 × 13 mm (± 2 mm) 

Tampodruk o wymiarze 
max 60 × 10 mm, kolor, 
usytuowany na transpa-
rentnej części paska 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

35. 
Okrągłe  
światło 
ostrzegawcze 

Okrągłe światło ostrzegawcze  
z karabińczykiem i 3 ustawieniami 
częstotliwości migania. 
Wymiar: Ø 65 × 12 mm (± 2 mm) 
Kolor: czerwono-czarny 

Tampodruk o wymiarze 
max Ø  45 mm 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

36. 
Opaska  
odblaskowa  

Samozwijająca się opaska odblaskowa, 
warstwa spodnia wykonana z białego two-
rzywa sztucznego.  
Wymiary: 300 × 30 mm (± 10%) 
Preferowane kolory: jasnozielony, ciemno-
zielony (ilość zależna od dostępności, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym) 

Transfer lub inna tech-
nika uzgodniona z Za-
mawiającym o wymia-
rze max 100 × 10 mm, 
kolor, na odblaskowej 
części paska 

250 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

37. 
Przybornik na 
biurko 

Przybornik na biurko wykonany z wytrzy-
małego tworzywa w kolorze czarnym, 
bez wyposażenia, w owalnym kształcie 
Wymiary: 207 × 103 × 82 mm (+ 15%) 
 

Transfer lub inna tech-
nika uzgodniona z Za-
mawiającym o wymia-
rach max 60 × 20 mm, 
kolor, na przedniej 
stronie przybornika 

45 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
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38. 
Rowerowe 
poncho 

Rowerowe poncho z kapturem i ściąganym 
sznurkiem wokół twarzy, rozmiar uniwer-
salny. 
Wymiar: 131 × 93 cm (± 5 cm) 
 

Sitodruk o wymiarze 
max. 100 × 50 mm, 
kolor, na wysokości 
klatki piersiowej 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

39. 
Skipass  
metalowy  

Skipass wykonany z metalu, o średnicy 32 
mm (± 2 mm). Posiada mocowanie w po-
staci metalowego klipsa oraz elastyczną 
linkę o długości ok. 70 cm zakończoną 
uchwytem na karnet.  
Kolor: srebrny 
Materiał: metal 
Wymiary: Ø 32 × 22 mm (± 2 mm) 

Grawer na metalowym 
korpusie o wymiarze 
max 15 × 10 mm 

200 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

40. 
Smycz  
z metalowym 
zaczepem 

Smycz z metalowym zaczepem. Odpinana 
sprzączka i bezpieczne rozerwanie 
Szerokość paska: 10 mm 
kolor: ciemnoniebieski 

Powtarzane hasło (w 
kolorze) na całej długo-
ści smyczy, na obydwu 
stronach 

500 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

41. Uchwyt memo 

Uchwyt memo na zdjęcia i notatki, z prak-
tycznym klipsem, wykonany z plastiku. 
Wymiar: 65 × 43 × 39 mm (± 3 mm) 
Kolor: czarny, biały (ilość zależna od do-
stępności, w uzgodnieniu z Zamawiają-
cym) 

Tampodruk lub grawer 
o wymiarze max  30 × 
25 mm, kolor,  na 
przedniej stronie 
uchwytu 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
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42. 
Zestaw  
zakreślaczy 

Zestaw zakreślaczy składający się z pod-
stawki, 4 zakreślaczy z płynnym 
tuszem (różowy, żółty, pomarańczowy, 
zielony) z kolorowymi zatyczkami 
i okienkiem pokazującym zawartość tuszu. 
Wymiar: 103 × 124 × 43 mm (± 5 mm) 
Kolor: biały 

Tampodruk o wymiarze 
max 70 × 20 mm, kolor, 
na środkowej części 
podstawki 

150 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

43. 
Zestaw  
pierwszej  
pomocy 

Zestaw pierwszej pomocy, zawierający 
minimum: koc ratowniczy, bawełniane 
patyczki do oczyszczania rany, rękawiczki, 
plastry, trójkątna chustę, chusteczki anty-
bakteryjne, bandaże. Opakowanie z mate-
riału 230D. Całość zamykana na zamek. 
Wymiary: 150 × 120 × 40 mm (± 10%) 
Kolor opakowania: czerwony 
 

Transfer lub inna tech-
nika uzgodniona z Za-
mawiającym o wymia-
rach max 70 × 25 mm, 
kolor biały, na jednej 
stronie opakowania, 
wyśrodkowane 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Dodatkowy ele-
ment nadruku to 
symbol „+” 

44. 
Zestaw  
upominkowy 

Zestaw upominkowy składający się z dłu-
gopisu (niebieski tusz), wizytownika oraz 
breloka z metalową płytką do grawerowa-
nia, pakowany w prezentowe pudełko. 
Wymiar opakowania: 167 × 160 × 34 mm 
(± 5 mm) 
Kolor: czarny 

Grawer na poszczegól-
nych elementach (na 
długopisie – w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
klipu, na breloku – w 
środkowej części, na 
wizytowniku – na klap-
ce) 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

45. Wizytownik 

Wizytownik wykonany z aluminium i bar-
wionej ekoskóry. Posiada klapkę z za-
mknięciem na magnes oraz wnętrze wy-
kończone materiałem w kolorze czarnym. 
Preferowane kolory: czarny, szary, brązo-
wy, granatowy (ilość zależna od dostępno-
ści, w uzgodnieniu z Zamawiającym) 
Wymiary: 101 × 61 × 19 mm (± 5 mm) 

Tłoczenie o wymiarze 
max 50 × 10 mm, 
na środkowej części 
klapki 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
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46. 
Rękawiczki 
dotykowe 

Rękawiczki dotykowe posiadający metalo-
we włókna przewodzące na koniuszkach 
palców (środkowego, wskazującego i kciu-
ka) umożliwiające obsługę smartfona i 
innych urządzeń z ekranem dotykowym. 
Kolory: czarny, szary, granatowy (ilość 
zależna od dostępności, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym) 
Rozmiary: 30 szt. „damskie”, 20 szt. „mę-
skie” 

Transfer na zewnętrz-
nej stronie dłoni, przy 
ściągaczu, o wymiarze 
max 40 × 10 mm. kolor 
biały. 

50 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

47. Powerbank 

Powerbank o preferowanej pojemności 
16750 mAh, zawierający 2 wyjścia o natę-
żeniu max 2,1A oraz 1,0A. Posiada włącz-
nik, który chroni przed rozładowywaniem 
oraz diody LED informujące o stanie nała-
dowania baterii. Wejście  microUSB 5V 2A.  
Kolory: biały i czarny (ilość zależna od 
dostępności, w uzgodnieniu z Zamawiają-
cym) 
Wymiary: 150 × 63 × 22 mm (±10%) 

Nadruk lub grawer o 
wymiarze max 50 × 20 
mm, na jednej stronie 
obudowy, w narożniku 

45 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
W przypadku nie-
dostępności okre-
ślonej w opisie 
pojemności, do-
puszcza się po-
jemność nie mniej-
szą niż 12000 mAh 

48. 
Przeno śny 
zestaw USB 

Przenośny zestaw USB 6-częściowy, w 
zestawie mysz komputerowa, hub na 4 
porty USB, kable przedłużające. Zapako-
wany w pudełko z zamkiem i uchwytem do 
noszenia. 
Kolor: czarny  
Materiał: 600D Polyester  
Wymiary: 145 × 145 × 50 mm (± 5 mm) 

Transfer lub inna tech-
nika uzgodniona z Za-
mawiającym o wymia-
rach max 100 × 30 mm, 
kolor biały,  na jednej 
stronie etui, w narożni-
ku 

45 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

49. Pendrive 8GB 

Metalowy USB w skórzanej oprawie, o poj. 
8GB, USB 3.0, wyposażony w kółko-
zawieszkę. 
Dopuszczalna jest różna kolorystyka 
oprawy, uzgodniona z Zamawiającym 

Tłoczenie na oprawce 
lub grawer na obudo-
wie, o wymiarze max 
15 × 30 mm, uzgodnio-
ne z Zamawiającym 

200 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
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50. 
Pendrive 
32GB 

Metalowy USB w skórzanej oprawie, o poj. 
32GB, USB 3.0, wyposażony w kółko-
zawieszkę 
Dopuszczalna jest różna kolorystyka 
oprawy, uzgodniona z Zamawiającym 

Tłoczenie na oprawce 
lub grawer na obudo-
wie, o wymiarze max 
15 × 30 mm, uzgodnio-
ne z Zamawiającym 

100 

 

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 

51. 
Cukierki typu 
„krówki” z 
nadrukiem  

Cukierki typu „krówki”, rodzaj ciągutka, w 
papierkach z nadrukiem, opakowanie 
zbiorcze nie większe niż 1 kg.  
Smak: mleczny 
Waga cukierka: ok. 12g 
Wymiary cukierka: ok. 33 × 18 × 12 mm 
Wymiar etykiety: ok. 70 × 73 mm 
Okres przydatności do spożycia: 6 miesię-
cy od dnia dostarczenia do siedziby Za-
mawiającego 

Tampodruk na opako-
waniu jednostkowym, 
kolor 
Rozmiar znakowania: 
max 50 × 20 mm 

25  

Hasło i logo SWW 
zgodne z załączni-
kiem. 
Zamawiający pre-
feruje wykonanie 
opakowań jed-
nostkowych cu-
kierków w mini-
mum dwóch kolo-
rach 


