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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 

Lp. Przedmiot Opis 

1. pendrive (format 
karty kredytowej) 
- 16 GB 

Produkt fabrycznie nowy, 

pojemność 16GB, kształt 
kredytowej, znakowany logotypem 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI III 

PAKIET NR 1 

 Uwagi i sposób znakowania Ilość 

Produkt fabrycznie nowy, kolor biały, 

pojemność 16GB, kształt karty 
kredytowej, znakowany logotypem 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi. 

Wymagany wydruk fotografii 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi. 

Powierzchnia znakowania 50% 
powierzchni produktu (+-10%) 

Sposób znakowania: naklejka 
epoksydowa, tampodruk 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 

 

 

20 
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2. pendrive - 32 GB Produkt fabrycznie nowy, 
zielony (PANTONE PQ
pojemność 32 GB, znakowany 
logotypem Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

 

3. pendrive 
drewniany - 32 
GB 

Produkt fabrycznie nowy, 
drewno, pojemność 32 
logotypem Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

  

Produkt fabrycznie nowy, kolor biało – 
PANTONE PQ-802C), 

znakowany 
logotypem Wielkopolskiej Odnowy Wsi. 

Wymagany wydruk fotografii 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi. 

Sposób znakowania: grawer, naklejka 
epoksydowa, tampodruk 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 

 

15 

Produkt fabrycznie nowy, materiał 
32 GB, znakowany 

logotypem Wielkopolskiej Odnowy Wsi. 

Wymagany wydruk fotografii 

Logotyp monochromatyczny 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi. 

Powierzchnia znakowania 3,7 x 1,3 cm 
(+-10%) 

Sposób znakowania: grawer laserowy 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 
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4. pendrive OTG 
(możliwość podłączenia 
do urządzeń 
mobilnych) - 16 GB 

Produkt fabrycznie nowy, 
zielony, pojemność 16 GB

Produkt posiada oprócz portu USB 
możliwość podłączenia do urządzeń 
mobilnych poprzez port 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

5. powerbank drewniany 
(2600 mAh) 

Produkt fabrycznie nowy, o pojemności 
2600 mAh, w zestawie przewód 
pozwalający na ładowanie urządzenia 

materiał: drewno 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

 

  

Produkt fabrycznie nowy, kolor biało – 
pojemność 16 GB. 

Produkt posiada oprócz portu USB 
możliwość podłączenia do urządzeń 
mobilnych poprzez port micro USB. 

fotografii 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi. 

Sposób znakowania: grawer, naklejka 
epoksydowa, tampodruk 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 

 

15  

Produkt fabrycznie nowy, o pojemności 
w zestawie przewód 

pozwalający na ładowanie urządzenia  

fotografii 

Znakowanie monochromatycznym 
logotypem Wielkopolskiej Odnowy Wsi. 
Powierzchnia znakowania 20% 
powierzchni produktu (+-10%) 

Sposób znakowania: grawer laserowy 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 
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6. wskaźnik laserowy 
(długopis) 

Produkt fabrycznie nowy, 
długopisu z wbudowanym wskaźnikiem 
laserowym, drewniane opakowanie
 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

7. kalendarz ścienny 
trójdzielny wraz z 
projektem 

Produkt fabrycznie nowy
rok 2017, trójdzielny 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

  

rodukt fabrycznie nowy, kształt 
wbudowanym wskaźnikiem 

, drewniane opakowanie 

Wymagany wydruk fotografii 

Znakowanie opakowania 
Monochromatycznym logotypem 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi. 

Sposób znakowania grawer, logotyp 
monochromatyczny Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi na pudełku 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 

 

20 

rodukt fabrycznie nowy, kalendarz na 

Wymagany wydruk fotografii 

Znakowanie w zależności od 
przedstawionego projektu, logotypy: 
Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego (SWW) oraz 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi (WOW), 
projekt graficzny zawierający dostarczone 
przez zamawiającego zdjęcie oraz dane 
teleadresowe Departamentu Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego.  

Projekt do ustalenia na etapie realizacji. 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp: SWW oraz WOW 
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8. teczka z gumką wraz z 
projektem 

Produkt fabrycznie nowy, 
A4 z gumką. 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

  

rodukt fabrycznie nowy, teczka format 

Wymagany wydruk fotografii 

Znakowanie w zależności od 
przedstawionego projektu. 

Nadruk na zewnętrznej powierzchni 
teczki: front-  projekt + logotyp 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi, tył – projekt + 
logotyp SWW  

Projekt do ustalenia na etapie realizacji 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp SWW  

 

Logotyp WOW 
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9. torba płócienna z długim 
uchem  

Produkt fabrycznie nowy, wykonana z 
bawełny o gramaturze 1
boczne obrębione overlockiem i 
wzmocnione ściegiem prostym, uchwyty 
wszyte mocnym szwem krzyżowym, 
rozmiar torby 38 x 42 cm
pojemność ok. 10l, długość uchwytu 
cm ± 2 cm, kolor ecru 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

10. kubek z łyżką Produkt fabrycznie nowy, 
kolor biało-zielony, dołączona 
ceramiczna łyżka 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

  

rodukt fabrycznie nowy, wykonana z 
bawełny o gramaturze 150g,  szwy 
boczne obrębione overlockiem i 
wzmocnione ściegiem prostym, uchwyty 
wszyte mocnym szwem krzyżowym, 
rozmiar torby 38 x 42 cm ± 1 cm, 

ność ok. 10l, długość uchwytu 67 

Wymagany wydruk fotografii 

Znakowanie logotypem Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi – obszar znakowania 15x3 
cm ± 1 cm powierzchni jednej ściany 
torby, kolor nadruku zgodny z logotypem 
WOW. 
Logotyp Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego – obszar nadruku 12x5 
cm ± 1 cm na drugiej ścianie torby ; 
nadruk pełny kolor. 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp SWW 

 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt fabrycznie nowy, ceramiczny, 
zielony, dołączona 

Wymagany wydruk fotografii 

Znakowanie logotypem Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi 25% powierzchni kubka  
(+-10 %) 

Sposób znakowania: nadruk bezpośredni, 
sublimacja 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 
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11. notest A5 Produkt fabrycznie nowy, format A5

 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

12. długopis metalowy Produkt fabrycznie nowy, metalowa 
obudowa w kolorze zielonym, wkład w 
kolorze niebieskim 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

  

Produkt fabrycznie nowy, format A5 

Wymagany wydruk fotografii 

Znakowanie w zależności od 
przedstawionego projektu: projekt + 
logotyp Wielkopolskiej Odnowy Wsi oraz 
SWW. Projekt do ustalenia na etapie 
realizacji.  

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp: SWW oraz WOW 

 

 

 

150 

Produkt fabrycznie nowy, metalowa 
obudowa w kolorze zielonym, wkład w 

Wymagany wydruk fotografii 

Znakowanie monochromatycznym 
logotypem Wielkopolskiej Odnowy Wsi na 
obudowie 

Sposób znakowania: grawer, sitodruk 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 

 

 

 

150 
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13. krówki z nadrukiem logo Produkt spożywczy wysokiej jakości, 
zawinięty w papierek w kolorze białym z 
logotypem Wielkopolskiej Odnowy Wsi 

Wymagany wydruk fotografii 
produktu w kolorze 

 

  

Produkt spożywczy wysokiej jakości, 
zawinięty w papierek w kolorze białym z 
logotypem Wielkopolskiej Odnowy Wsi  

Wymagany wydruk fotografii 

 
Znakowanie kolorowym logotypem 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi 

Akceptacja projektu na podstawie 
przesłanej wizualizacji 

Logotyp Wielkopolska Odnowa Wsi 
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Pakiet nr 2 

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Uwagi i sposób znakowania Ilość 
(szt.) Wizualizacja Uwagi 

1. pendrive - 16 
GB 

Produkt fabrycznie nowy. Pendrive 
16gb kolor biało – niebieskim metal i 
plastik.   

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska. 

Sposób znakowania: grawer, naklejka 
epoksydowa, tampodruk 

obszar znakowania: dwustronny  

1,3x1,8 cm ± 0,5 cm 

200 szt.  

 

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 

2. płaski 
powerbank 
4000mAH – 
powerflat 

Produkt fabrycznie nowy. Powerbank 
w obudowie aluminiowej z diodą. 
Produkt fabrycznie nowy, kolor 
niebieski. Pojemność 4000mAh, do 
ładowania smartfonów, prąd 
wyjściowy 5V/1A. Załączony kabel 
mikro USB-USB 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.  

Sposób znakowania: grawer, naklejka 
epoksydowa, tampodruk 

obszar znakowania: dwustronny:1,3x1,8 
cm ± 0,5 cm  

100 szt.  

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
 

3. Jutowa torba 
na zakupy 

Produkt fabrycznie nowy. Jutowa 
torba na zakupy z rączką z liny z 
możliwością zamykania na guzik. 
Guzik drewniany, kolor granatowy 
 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.  

Sposób znakowania:, nadruk 

obszar znakowania:dwustronny:15x8 cm  

300 szt.  

 

 

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
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Pakiet nr 2 

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Uwagi i sposób znakowania Ilość 
(szt.) Wizualizacja Uwagi 

4. Torba 
podróżna 

Produkt fabrycznie nowy. Torba 
podróżna koloru szarego i czarnego 
z trzema dużymi kieszeniami 
pierwsza kieszeń z trzema 
przegródkami oraz miejscem na 
laptopa, druga kieszeń z 
organizerem, kieszenie przednia i 
tylna – zapinane na rzep, mocny 
uchwyt do noszenia z zapięciem na 
rzep, odpinany pasek na ramię z 
miękką podkładką, którego długość 
można regulować. 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.  

Sposób znakowania: naklejka 
epoksydowa, haft, sitodruk, 
termotransfer 

obszar znakowania: 4x3 cm ± 1 cm 
powierzchni jednej ściany torby 

100 szt.  

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
 

5. Teczka 
konferencyjn
a 

Produkt fabrycznie nowy. Teczka 
konferencyjna w kolorze granatowym 
o rozmiarach 40 cm x 4 cm x 27 cm z 
zamkiem i poręcznym uchwytem, 
wykonana z mocnego poliestru. 
 
 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska 
oraz napisy: Europejskie Forum Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska 
2017, Annual Forum 2017 Wielkopolska   

Sposób znakowania: naklejka 
epoksydowa, haft, sitodruk, 
termotransfer. 

Obszar znakowania: 4x3 cm ± 1 cm 
powierzchni jednej ściany torby 

300 szt.  

Nazwa wydarzenia 
i logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
 

6. Zawieszka do 
plakietki 

Produkt fabrycznie nowy, zawieszka 
do plakietki w przezroczystym 
niebieskim kolorze, z metalowym 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska z 

500 szt.  Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
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Pakiet nr 2 

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Uwagi i sposób znakowania Ilość 
(szt.) Wizualizacja Uwagi 

klipsem. zachowaniem proporcji oraz czytelności 
logotypu.  
Sposób znakowania : tampodruk. 

Obszar znakowania: jednostronny   
1x1,3 cm ± 0,5 cm powierzchni 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Długopis 
metalowy  

Produkt fabrycznie nowy, metalowa 
obudowa w kolorze biało – srebnym. 
Wkład w kolorze niebieskim 

 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska z 
zachowaniem proporcji oraz czytelności 
logotypu.  
Sposób znakowania : 
monochromatyczne, grawer laserowy,  
tampodruk. 

Obszar znakowania: jednostronny   

1,3 cm x 2 cm  ± 0,5 cm powierzchni 

500 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
 

8. Brelok z 
latarką LED i 
żetonem do 
wózka 
sklepowego.  

Produkt fabrycznie nowy. Brelok z 
latarką LED i żetonem do wózka 
sklepowego. Kolor niebiesko-biały 
lub niebiesko – srebrny Materiał 
plastik. 2 baterie dołączone 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska z 
zachowaniem proporcji oraz czytelności 
logotypu.  
Sposób znakowania : 
monochromatyczne, tampodruk. 

500 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
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Pakiet nr 2 

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Uwagi i sposób znakowania Ilość 
(szt.) Wizualizacja Uwagi 

Obszar znakowania: jednostronny   

1,3 cm x 2 cm  ± 0,5 cm powierzchni 
 

9. Minutnik w 
kształcie 
jajka 

Produkt fabrycznie nowy. Minutnik w 
kształcie jajka. Kolor biały. Materiał 
plastik 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.  

Sposób znakowania:naklejka 
epoksydowa, tampodruk 

obszar znakowania: jednostronny: 
1,3x1,8 cm ± 0,5 cm  

300 szt.  

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
 

10.  Notes z 
gumką, A5, 
96 kartek  

 
Produkt fabrycznie nowy. Notes z 
gumką formatu A5, 96 kartek. 
Oprawa szyto klejona z gumką 
zamykającą. Papier  80g, biały lub 
chamois. Środek kartki w kratkę. 
Narożniki proste lub zaokrąglone  

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.  

Sposób znakowania: tampodruk, 
termodruk 

obszar znakowania: jednostronny: 3x4 
cm ± 0,5 cm 

300 szt.  

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
 

11.  Wizytownik Wizytownik o wymiarach wysokość 
60 mm, szerokość 92 mm i 
głębokość 5 mm z mechanicznym 
zamknięciem w kolorze srebrnym. 
Błyszczące boki i matowy 
piaskowany front.  
 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.  

Sposób znakowania: grawer, tampodruk 

Powierzchnia wydruku o wymiarach 1,5 
cm x 2 cm. 

100 szt.  

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
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Pakiet nr 2 

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Uwagi i sposób znakowania Ilość 
(szt.) Wizualizacja Uwagi 

12. Stojak do 
notatek z 
metalową 
obręczą. 
Figurka 
kucharza.  

Stojak do notatek z metalową 
obręczą. Figurka pucołowatego 
kucharza o wysokości 110 mm. 

W zależności od przedstawionego 
projektu, kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.  

Sposób znakowania: grawer, naklejka 
epoksydowa, tampodruk, termodruk 

Powierzchnia wydruku o wymiarach 1,5 
cm x 2 cm. 

Nadruk będzie znajdował się na brzuchu 
kucharza. 

200 szt.   

Logo SDKW 
zgodne z 
załącznikiem. 
 

 
 
 


