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Przedmiot Opis Uwagi i sposób znakowania
Ilość 
(szt.)

Wizualizacja

1 DK Roll-up’y • szerokość systemu 100 cm (+/- 5%), 
wysokość 200 cm (+/- 5%),
• kolorowy wydruk na banerze w rozdzielczości 
do 1440 dpi,
• kaseta rolująca,
• aluminiowy składany maszt teleskopowy,
• górna listwa zaciskowa,
• szeroka kaseta bez nóżek,
• boczne osłony z chromowanego plastiku,
• torba transportowa.

Projekt graficzny dostarczy 
Zamawiający

3

2 DE Roll-up`y • szerokość systemu 100 cm (+/- 5%), 
wysokość 200 cm (+/- 5%),
• kolorowy wydruk na banerze w rozdzielczości 
do 1440 dpi,
• kaseta rolująca,
• aluminiowy składany maszt teleskopowy,
• górna listwa zaciskowa,
• szeroka kaseta bez nóżek,
• boczne osłony z chromowanego plastiku,
• torba transportowa.

Szczegółowe konsultacje w 
zakresie szaty graficznej nastąpią 
po zakończeniu procedury 
przetargowej, w trakcie realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę.
Wykonawca naniesie znak 
graficzny Departamentu Edukacji i 
Nauki UMWW na każdym roll-
up`ie

2

3 DG Banery banery reklamowe powlekane frontlit (NA 
SPREDAŻ) o wymiarach 2,5 m x 1 m

 wg wizualizacji 2

4 DG Baner baner reklamowy powlekany frontlit (NA 
SPREDAŻ) o wymiarach 3,5 m x 1 m + projekt 
wykonany przez Wykonawcę

 Projekt zostanie wykonany przez 
Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć co 
najmniej 3 istotnie różniące się 
projekty graficzne.  

1

Lp.
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5 DR Roll-up typu exclusive wykonany z trwałego aluminium, 
z jednym masztem;
Wymiar: 120x200 cm;
Kolor kasetki: srebrny;
Stabilna konstrukcja bez nóg podporowych 
wykończona elementami z tworzywa sztucznego 
imitującego chrom. Mechanizm zwijający w 
podstawie. Składany maszt aluminiowy;
Technika druku:
Wydruk na laminowanym papierze, PCV lub 
innym podłożu uzgodnionym z Zamawiającym, 
drukowanie w wysokiej  rozdzielczości , full color 
(1440 dpi). Laminowany dwustronnie dwoma 
różnymi laminatami: od strony graficznej - 
laminat matowy,  od strony niezadrukowanej  -
niepozwalający na przenikanie światła. Laminaty 
o wysokiej gramaturze pozwalającej na zwijanie 
i rozwijanie roll-upa bez uszczerbku na jakości.

Projekt graficzny przygotowany 
przez Wykonawcę w oparciu o  
wytyczne i akceptację 
Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć co 
najmniej 3 istotnie różniące się 
projekty graficzne. 

1

6 DRG Roll-up • szerokość systemu 100 cm (+/- 5%), 
wysokość 200 cm (+/- 5%),
• kolorowy wydruk na banerze w rozdzielczości 
do 1440 dpi,
• kaseta rolująca,
• aluminiowy składany maszt teleskopowy,
• górna listwa zaciskowa,
• szeroka kaseta bez nóżek,
• boczne osłony z chromowanego plastiku,
• torba transportowa.

Projekt graficzny przygotowany 
przez Wykonawcę w oparciu o  
wytyczne i akceptację 
Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć co 
najmniej 3 istotnie różniące się 
projekty graficzne. 
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7 DRG Ścianka • Ścianka prezentacyjna typu pop-up, łukowa 
pięciopanelowa  3x3 (275cmx230cm) 
Konstrukcja: w pełni magnetyczna wyposażona 
w listwy magnetyczne;
Oświetlenie: 2 lampy halogenowe 150W;
Panele graficzne: wyposażone w taśmy 
magnetyczne oraz fryzy: 5 paneli graficznych (3 
panele przednie, 2 panele boczne);
Wymiar ścianki łukowa w linii prostej:
szerokość ok. 275 cm
wysokość systemu 230 cm;
Kufer transportowy: trybunka konferencyjna 
wraz z nadrukiem analogicznym do nadruku 
ścianki 
(z możliwością wykorzystania jako stolik na 
materiały promocyjne);
Technika druku:
Panele graficzne drukowane w technice INKJET 
– rozdzielczość 1440 dpi, full color, panele 
zalaminowane dwustronnie dwoma różnymi 
laminatami – od strony graficznej – laminat 
matowy, 
od strony niezadrukowanej  STOP LIGHT 
(laminat nie pozwalający na przenikanie 
światła). Laminaty 
o wysokiej gramaturze pozwalającej na zwijanie 
i rozwijanie (transport) paneli bez uszczerbku na 
jakości.

Projekt graficzny przygotowany 
przez Wykonawcę w oparciu o  
wytyczne i akceptację 
Zamawiającego.Wykonawca 
zobowiązany będzie dostarczyć co 
najmniej 3 istotnie różniące się 
projekty graficzne. 
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