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Załącznik nr 4  do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
CZĘŚĆ I - WDE 

Lp. Przedmiot Opis Uwagi i sposób znakowania Ilość/szt. Przykładowa wizualizacja 

1. 
Układanka logiczna  
 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. Sześcienna 
układanka przestrzenna. 
Minimalna liczba kolorów: 2. 
Kolor produktu: dowolny. 
Materiał: drewno. 
Wymiary złożonej kostki: 
-wysokość: 6 cm (+/-0,5 cm) 
-szerokość: 6 cm (+/- 0,5 cm) 
-głębokość: 6 cm  (+/-0,5 cm) 
Produkt pakowany w kartonowe pudełko. 
 

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: kartonowe pudełko. 
Rodzaj znakowania: grawer, tampodruk lub 
inny rodzaj znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego efektu znakowania na 
danym produkcie (znakowanie, trwałe, 
estetyczne, w pełni czytelne, odporne na 
warunki atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
5 cm x 3 cm (+/- 1 cm). 

400 szt. 
 

 

 

 
 

2. 

Dmuchane 
wodoodporne etui  
na telefon 
 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości, składający 
się z etui (pokrowca) oraz smyczy lub sznurka. 
Etui wodoodporne, przeznaczone do telefonów o 
przekątnej ekranu maksymalnie do 6 cali. 
Etui wyposażone w bezpieczny i wygodny system 
blokujący w pełni chroniący telefon przed wodą, 
zabrudzeniami i uszkodzeniami, pozwalający na 
zachowanie w pełni stopnia szczelności (np. zapinany 
na dwa plastikowe zatrzaski). 
Etui posiada wbudowane przejrzyste okienko (po 
dwóch stronach), wykonane z tworzywa w pełni 
dotykowego, zapewniającego swobodną obsługę 
ekranu dotykowego telefonu, nawet po kontakcie z 
wodą. 
Materiał etui: tworzywo sztuczne. 

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: etui. 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny 
rodzaj znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne, w 
pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
2 cm x 3 cm (+/- 5 mm). 

400 szt. 
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Kolor etui: wymagane min. 2 różne kolory (np. 
zielony, niebieski, żółty, czarny) *** Okienko 
przejrzyste/bezbarwne  
Kolor smyczy lub sznurka: w kolorze etui lub czarny. 
Smycz lub sznurek umożliwiający zawieszenie na szyi. 
Mile widziana możliwość dodatkowego zapięcia etui 
na ramieniu za pomocą dodatkowej opaski zapinanej 
na mocny rzep (maksymalny obwód 32 cm +/-5 cm). 
Wymiary zewnętrzne etui: 
-wysokość: 21 cm (+/-2 cm) 
-szerokość: 11 cm (+/- 2 cm). 
Wymiary wewnętrzne okienka: 
-wysokość: 17,5 cm (+/- 2 cm) 
-szerokość:  10 cm (+/- 2 cm). 

 
 

3. 
Worek ze sznurkiem 
zwierzątko 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Worek zamykany u góry przez ściągnięcie sznurka, 
które jednocześnie służy jako sznurek do noszenia na 
ramionach. 
Materiał: poliester 190 T. 
Wymiary: 
-wysokość: 30 cm (+/-5 cm) 
-szerokość: 26 cm (+/5 cm). 
Kolory i kształty: wymagane min. 3 różne kolory i 
kształty (np. zielony (żaba), niebieski (słonik), szary 
(kot), niebieski (dinozaur, delfin), szary (kot), 
pomarańczowy (żyrafa), żółty (kaczka) *** 
Kolor sznurka: dowolny. 

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: worek. 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny 
rodzaj znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne, w 
pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
10 cm x 5 cm (+/- 2 cm). 

600 szt. 
 

 

 

4. Opaska odblaskowa 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Opaska odblaskowa samozaciskująca, sztywna. 
Automatyczna regulacja obwodu. 
Materiał: cienka elastyczna blaszka samozatrzaskowa 
zalaminowana odblaskową folia PCV. Spód: materiał 
typu flock. 
Wymiary: 
-szerokość: 30 cm (+/- 2 cm) 
-wysokość: 3 cm (+/- 2 mm). 
Kolor: preferowany jaskrawy żółty lub jaskrawy 
zielony. 
 
 
 

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: opaska odblaskowa. 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny 
rodzaj znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne, w 
pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
3 cm x 2 cm (+/- 1 cm). 

400 szt. 
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5. 
Apteczka pierwszej 
pomocy 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Podręczna apteczka pierwszej pomocy zawierająca: 5 
plastrów z opatrunkiem, 2 gaziki nasączone alkoholem, 
2 wilgotne chusteczki, 1 kompres (lub gąbkę non 
woven).  
Całość zapakowana w plastikowe wodoszczelne 
pudełko ze sznurkiem umożliwiającym zawieszenie na 
szyi. 
Materiał pudełka: tworzywo sztuczne. 
Wymiary:  
-wysokość: 11 cm (+/- 1 cm) 
-szerokość: 7 cm (+/- 1 cm) 
-głębokość: 3 cm (+/-1 cm). 
Kolor pudełka: preferowany czerwony lub biały. 
Kolor sznurka: czerwony, czarny lub biały. 

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący: biały 
lub czarny). 
Miejsce znakowania: pudełko. 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny 
rodzaj znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne, w 
pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
3,5 cm x 2 cm (+/- 5 mm). 

400 szt. 
 

         

 

6. 
Lampka ogrodowa 
solarna LED 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Ogrodowa lampka solarna LED. 
Wodoodporna obudowa, IPP. 
Ładowanie baterii za pomocą światła słonecznego. 
Czas świecenia min. 6h przy pełnym naładowaniu 
akumulatora. Wbudowany wysokiej jakości 
akumulatorek. Jasno-świecąca min. 1 dioda LED. 
Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wymiary:  
-wysokość całkowita: 30 cm (+/-1 cm) bez grotu 
wbijanego w ziemie. 
-szerokość: dowolna.  
Kolor: dowolny. 
Kształt główki: koło, kwiatek, owal, kula, latarenka lub 
inny. 

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: obudowa. 
Rodzaj znakowania: tampodruk, sitodruk lub 
inny rodzaj znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego efektu znakowania na 
danym produkcie (znakowanie, trwałe, 
estetyczne, w pełni czytelne, odporne na 
warunki atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
5 cm x 4 cm (+/- 1 cm). 
 

250  szt. 
 

 

 

Uwaga:  
1. We wszystkich przypadkach zaproponowany kontrastujący kolor znakowania zatwierdza Zamawiający. 
2. Należy przedstawić Zamawiającemu min. dwie wizualizacje / propozycje/ prototypy różnych rozwiązań graficznych przedmiotu zamówienia (w ciągu 2 dni roboczych) w celu 

uzyskania jego akceptacji (w ciągu 3 dni roboczych) przed zleceniem usługi; w przypadku ewentualnego braku uzyskania akceptacji – Wykonawca ponownie przedstawia 
Zamawiającemu min. dwie wizualizacje / propozycje/ prototypy różnych rozwiązań graficznych (w ciągu 2 dni roboczych) w celu uzyskania ich ostatecznej akceptacji  (w ciągu 2 dni 
roboczych) przed zleceniem usługi. 

3. Element znakowania: logotyp z pełną nazwą lub skrótem Wielkopolskich Dni Energii oraz we wskazanych przypadkach logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego i/lub 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany elementu znakowania. 

*** Minimalna ilo ść poszczególnych wariantów kolorystycznych przedmiotu zamówienia mniej więcej proporcjonalna do ogólnej ilości sztuk zamawianego przedmiotu tj. np. przy ilości 
400 szt. i 2 wariantach kolorystycznych: 100-200 szt. jednego z kolorów. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
CZĘŚĆ II – EW4F 

Lp. Przedmiot Opis Uwagi i sposób znakowania Ilość/szt. Przykładowa wizualizacja 

  1. 
Składana torba na 
zakupy z pokrowcem 
w kształcie owocu 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Składana torba z pokrowcem utworzonym w rogu torby 
w różnych kształtach owoców, z uchwytem 
umożliwiającym swobodne założenie torby na ramię. 
Torba ze stoperkiem. 
Materiał: 190 T poliester. 
Wymiary produktu po rozłożeniu (bez uchwytu): 
-wysokość: 40 cm (+/- 2 cm) 
-szerokość: 38 cm (+/- 2 cm) 
Kolory: wymagane min. 4 różne kolory (np. 
pomarańczowy, fioletowy, czerwony, zielony) *** 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: torba. 
Rodzaj znakowania: tampodruk, sitodruk  
lub inny rodzaj znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego efektu znakowania  
na danym produkcie (znakowanie, trwałe, 
estetyczne, w pełni czytelne, odporne na 
warunki atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
25 cm x 15 cm (+/- 5 cm). 

 
400 szt. 

 
 

  

  

 

  2. 
Pojemnik na 
długopisy w kształcie 
kosza na śmieci 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Pojemnik posiada otwierane wieczko (pokrywkę). 
Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wymiary: 
-wysokość: 14 cm (+/-1 cm) 
-szerokość: 7,5 cm (+/-1 cm) 
-głębokość: 10,5 cm (+/-1 cm). 
Kształt produktu: w kształcie typowego kosza na 
śmieci/ kontenera na śmieci. 
Kolor: żółty lub zielony. 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: pojemnik. 
Rodzaj znakowania: tampodruk, sitodruk  
lub inny rodzaj znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego efektu znakowania  
na danym produkcie (znakowanie, trwałe, 
estetyczne, w pełni czytelne, odporne na 
warunki atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
6 cm x 4 cm (+/- 1 cm). 

400 szt. 
 

 

 

 
 

3. 
Worek 
termoizolacyjny ze 
sznurkiem 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Worek zamykany u góry przez ściągnięcie sznurka, 
który jednocześnie służy jako sznurek do noszenia  
na ramionach. 
Materiał: poliester 210 T (zewnątrz), aluminium 
(wewnątrz). 
Wymiary po rozłożeniu: 
-wysokość: 42 cm (+/- 2 cm) 
-szerokość: 32 cm (+/- 2 cm). 
Kolor produktu: wymagane min. 2 różne kolory (np. 
żółty, niebieski, zielony) *** 
Kolor sznurka: dowolny. 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: worek. 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
15 cm x 20 cm (+/- 5 cm). 

400 szt. 
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4. 
Magnez edukacyjny 
na lodówkę 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Wymiar: szerokość i wysokość 7 cm x 10 cm (+/- 1). 
Materiał: elastyczna folia magnetyczna o grubości min. 
0,5 mm., gwarantującą przyczepienie się do każdej 
powierzchni metalowej, pokrywająca całą powierzchnię 
magnesu. 
Grubość całkowita magnesu: 1 mm (+/-0,5 mm) 
Znakowanie zabezpieczone folią (błyszczącą lub 
matową) lub laminatem, chroniącym przed kurzem, 
wilgocią czy słońcem. 
Produkt wodoodporny, co zapobiega np. rozmazywaniu, 
przy dotykaniu palcami. Odporny na zamoczenie  
(po wyschnięciu nie odkształca się i nie faluje).  
Kształt: prostokąt (rogi produktu proste lub 
zaokrąglone) 
Opakowanie jednostkowe. 
 

Projekt graficzny magnesu po stronie 
Wykonawcy, na podstawie wytycznych 
przedstawionych przez Zamawiającego. 
Wizualizacja projektu graficznego – do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Znakowanie: jednostronne, pełen kolor (4/0) 
Miejsce znakowania: magnes. 
Rodzaj znakowania: nadruk lub tampodruk  
lub inny rodzaj znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego efektu znakowania  
na danym produkcie (znakowanie, trwałe, 
estetyczne, w pełni czytelne, odporne na 
warunki atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania: szerokość i wysokość:  
7 cm x 10 cm (+/1 cm). 

400 szt. 
 

 

 
 

5. 
Znakowane długopisy 
reklamowe 

 
Produkt fabrycznie nowy, wysoki jakości. 
Długopis metalowy o metalizowanej powierzchni, 
typowy. 
Długopis automatyczny. 
Materiał: aluminium. 
Wymiary: 
-długość: 13,6 cm (+/- 1 cm) 
-średnica: 0,9 cm (+/- 1 mm). 
Wkład: niebieski, wkład miękko piszący. 
Kolor obudowy długopisu: zielony, ze srebrnymi 
elementami wykończeniowymi, z min. 2 ringami 
(pierścieniami ozdobnymi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący, preferowany kolor biały). 
Miejsce znakowania: korpus (obudowa). 
Rodzaj znakowania: grawer (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w pełni czytelne, odporne 
na warunki atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania:   
40 mm x 0,8 cm (+/- 5 mm)  

400 szt. 
 

 

 



DR-II.272. 1.2019 

6. Notes 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Notes (bloczek biurowy). 
Oprawa miękka. 
Ostatnia kartka od spodu-sztywniejsza. 
Wszystkie arkusze papieru z nadrukiem reklamowym. 
Materiał: papier offsetowy 80 g. 
Wielkość: format A-4. 
Ilość kartek w bloczku: 50 szt. 
Klejony na grzbiecie przezroczystym klejem. 
Kartki wyrywane. 

Znakowanie: jednostronne, pełen kolor (4/0) 
Miejsce znakowania: górna i dolna część 
kartek. 
Rodzaj znakowania: nadruk lub tampodruk  
lub inny rodzaj znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego efektu znakowania  
na danym produkcie (znakowanie, trwałe, 
estetyczne, w pełni czytelne). 
Rozmiar znakowania: szerokość i wysokość:  
20 cm x 5 cm (+/0,5 cm) oraz 20 cm x 3 cm 
(+/- 0,5 cm). 
 

400 szt. 
 
 
 

 

Uwaga:  
1. We wszystkich przypadkach zaproponowany kontrastujący kolor znakowania zatwierdza Zamawiający. 
2. Należy przedstawić Zamawiającemu min. dwie wizualizacje / propozycje/ prototypy różnych rozwiązań graficznych przedmiotu zamówienia (w ciągu 2 dni roboczych) w celu 

uzyskania jego akceptacji (w ciągu 3 dni roboczych) przed zleceniem usługi; w przypadku ewentualnego braku uzyskania akceptacji – Wykonawca ponownie przedstawia 
Zamawiającemu min. dwie wizualizacje / propozycje/ prototypy różnych rozwiązań graficznych (w ciągu 2 dni roboczych) w celu uzyskania ich ostatecznej akceptacji  (w ciągu 2 dni 
roboczych) przed zleceniem usługi. 

3. Element znakowania: pełna nazwa lub skrót projektu EcoWaste4Food i/lub Wielkopolskiego Tygodnia Przeciwdziałania Marnotrawieniu Żywności i/lub logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

*** Minimalna ilo ść poszczególnych wariantów kolorystycznych przedmiotu zamówienia mniej więcej proporcjonalnie do ogólnej ilości sztuk zamawianego przedmiotu tj. np. przy ilości 
400 szt. i 2 wariantach kolorystycznych: 100-200 szt. jednego z kolorów. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
Część III – Transfer wiedzy  

Lp. Przedmiot Opis Uwagi i sposób znakowania Ilość/szt. Przykładowa wizualizacja 

1. Znakowane wiatraczki  
reklamowe standard  

 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości, wiatraczki 
reklamowe czteroramienne wraz z kółeczkiem (osłonką) 
na plastikowym patyku wraz z ośką i tulejką i zaślepką, 
gwarantujące niezawodność działania. 
Główka wiatraczka złożona na gotowo - osobno do 
wpięcia w patyk. 
Patyczek wykonany z tworzywa sztucznego o długości 
min. 35 cm. 
Rozmiar: przekątna wiatraczka po złożeniu ok. 15-20 
cm;  
Wiatraczek wykonany z papieru kredowego 300g/m2 
laminowanego obustronnie folią błyszczącą PCV. 
Kolor skrzydełek wiatraczka:  
zielony / żółty / niebieski / pomarańczowy (od strony 
zewnętrznej), biały (od strony wewnętrznej/frontowej).  
Kolor kółeczka, patyka, ośki, tulejki i zaślepki: biały. 

Znakowanie: jednostronne, pełen kolor. 
Element znakowania:  
-na kółeczku: pełna nazwa Wielkopolskie Dni 
Energii, napis literami drukowanymi w kolorze 
zielonym, wielkość: do uzgodnienia na etapie 
realizacji, zaproponowana przez wykonawcę. 
-na dwóch przeciwległych skrzydełkach 
wiatraczka: logotyp Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. 
-na dwóch przeciwległych skrzydełkach: 
logotyp z pełną nawą Wielkopolskich Dni 
Energii. 
Miejsce znakowania: główka wiatraczka. 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 

3000 szt. 

 

 

2. 
Plastikowy długopis  
i zakreślacz 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.  
Plastikowy długopis i zakreślacz (2 w 1). 
Srebrne satynowe wykończenie i chromowane wstawki. 
Kolor obudowy długopisu: niebieski, zielony, żółty lub 
pomarańczowy. 
Wkład w kolorze niebieskim, wkład miękko piszący. 
Materiał: ABS (tworzywo sztuczne/ plastik). 
Mechanizm: długopis przekręcany (obrotowy). 
Wymiary: Ø1,2(+/- 0,3 cm)x14,5 cm (+/-1 cm). 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący, preferowany kolor 
czarny). 
Miejsce znakowania: korpus (obudowa). 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). Rozmiar znakowania: 
30 mm x 0,8 mm (+/-2 mm) 
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

300 szt. 
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3. 
Znakowana torba 
upominkowa 
papierowa 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.  
Torba papierowa beżowa z papieru prążkowanego  
o wymiarach około 25 x 9 x 32 cm  (+/- 2 cm)  
o gramaturze minimum 100 g/m2.  
Uchwyt z plecionki papierowej. 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący, preferowany kolor 
czarny). 
Miejsce znakowania: torba 
Rodzaj znakowania: sitodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania: 
12 cm x 4 cm (+/- 1 cm).  
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

200 szt. 

 

 

4. 
Wizytownik / etui na 
karty kredytowe, 7 
przegródek 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.  
Materiał: aluminium, plastik 
Wymiary: 11 x 7,5 x 2,1 cm (+/- 1cm) 
Kolor: zielony, czarny lub niebieski. 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący). 
Miejsce znakowania: wizytownik 
Rodzaj znakowania: laser lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania: 
5 cm x 4 cm (+/- 1 cm).  
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 szt. 
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5. Notes z recyklingu 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Notes z recyklingu zawiera czysty notes, karteczek 
samoprzylepne, znaczniki oraz papierowy długopis. 
Wymiary: 18,5x18x1,8cm (+/-2cm) 
Kolor (elementy plastikowe na długopisie i gumka): 
niebieski, czerwony lub zielony. 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący – preferowany kolor 
czarny). 
Miejsce znakowania: notes (okładka). 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania: 
5 cm x 5 cm (+/- 1 cm).  
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

200 szt. 

 

6. Taśma klejąca pips 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Taśma klejąca Pips. Podajnik umożliwia określenie 
rozmiaru kartki. W zestawie z 10 m papieru 
samoprzylepnego.  
Plastik ABS. 
Wymiary: 3 x Ø 5,5 cm (+/-1cm) 
Kolor: biały, niebieski lub czarny. 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący – preferowany kolor 
czarny). 
Miejsce znakowania: obudowa taśmy. 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania: 
Ø 46 mm (+/-1 cm) 
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

200 szt. 
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7. 
Brelok do kluczy  
ze ściereczką do 
okularów 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Brelok do kluczy ze ściereczką do czyszczenia 
okularów, monitora itp. 
Materiał: winyl, mikrofibra, plastik  
Rozmiar produktu: 7 x 5,4 x 1,7 cm (cloth approx. 11,5 
x 12 cm) (+/- 1cm) 
Kolor produktu: żółty, niebieski, czarny lub czerwony. 

Znakowanie: jednostronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący – preferowany kolor 
czarny). 
Miejsce znakowania: obudowa breloka  
do kluczy. 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie, trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania: 
2 cm x 2 cm (+/- 0,5 cm) 
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

200 szt. 

 

 

 

 
Uwaga: 

1. We wszystkich przypadkach zaproponowany kontrastujący kolor znakowania zatwierdza Zamawiający. 
2. Należy przedstawić Zamawiającemu min. dwie wizualizacje / propozycje/ prototypy różnych rozwiązań graficznych przedmiotu zamówienia (w ciągu 2 dni roboczych) w celu uzyskania 

jego akceptacji (w ciągu 3 dni roboczych) przed zleceniem usługi; w przypadku ewentualnego braku uzyskania akceptacji – Wykonawca ponownie przedstawia Zamawiającemu min. 
dwie wizualizacje / propozycje/ prototypy różnych rozwiązań graficznych (w ciągu 2 dni roboczych) w celu uzyskania ich ostatecznej akceptacji  (w ciągu 2 dni roboczych) przed 
zleceniem usługi. 

3. Element znakowania dla poz. 1: Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany elementu znakowania. 
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 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
Część IV – Roll’up-y  

     Lp. Przedmiot Opis Uwagi i sposób znakowania Ilość/szt. Przykładowa wizualizacja 

1. 

Roll’up promocyjny  
Samorząd 
Województwa 
Wielkoposlkiego 

 
• Roll’up promocyjny typu exclusive wykonany  
z trwałego aluminium, z jednym lub dwoma 
masztami, 
• szerokość systemu 120 cm (+/- 5%), wysokość 
200 cm (+/- 5%) 
 
• Wydruk na laminowanym papierze, PCV lub 
innym podłożu uzgodnionym z Zamawiającym, 
drukowanie w wysokiej  rozdzielczości, full color. 
  
• 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. 
 
• Kaseta rolująca w kolorze srebrnym, 
 
• Aluminiowy składany maszt teleskopowy, 
• Górna listwa zaciskowa, 
• Szeroka kaseta bez nóżek - stabilna konstrukcja 
bez nóg podporowych wykończona elementami  
z tworzywa sztucznego imitującego chrom, 
• Mechanizm zwijający w podstawie, 
• Torba transportowa zapinana na dłuższym boku  
z grubą wkładką oraz z „okienkiem” na opis 
zawartości. 
 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
do akceptacji projekt graficzny w oparciu  
o wytyczne Zamawiającego, zgodnie  
z logotypami i kolorystyką przedstawioną  
przez Zamawiającego. 
 
Druk solwentowy, 4/0, do 1440 dpi. 
Logotypy - full color.  
Zestawienie znaków dostarczy 
Zamawiający.  
 
Szczegółowe konsultacje w zakresie szaty 
graficznej nastąpią po zakończeniu 
procedury przetargowej, w trakcie 
realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 
 
 

1 
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2. 

Roll’up promocyjny  
Departament 
Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi 

 
• Roll’up promocyjny typu exclusive wykonany  
z trwałego aluminium, z jednym masztem, 
 
• szerokość systemu 100 cm (+/- 5%), wysokość 
200 cm (+/- 5%), 
 
• Wydruk na laminowanym papierze, PCV lub 
innym podłożu uzgodnionym z Zamawiającym, 
drukowanie w wysokiej  rozdzielczości, full color.  
 
• 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. 
 
• kaseta rolująca w kolorze srebrnym, 
• aluminiowy składany maszt teleskopowy, 
• górna listwa zaciskowa, 
• szeroka kaseta bez nóżek - stabilna konstrukcja 
bez nóg podporowych wykończona elementami  
z tworzywa sztucznego imitującego chrom, 
• mechanizm zwijający w podstawie, 
 
• torba transportowa zapinana na dłuższym boku  
z grubą wkładką oraz z „okienkiem” na opis 
zawartości. 
 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji co najmniej 3 istotnie 
różniące się projekty graficzne w oparciu  
o wytyczne Zamawiającego, zgodnie  
z logotypami i kolorystyką przedstawioną 
przez Zamawiającego. 
 
Druk solwentowy, 4/0, do 1440 dpi. 
Logotypy - full color.  
Zestawienie znaków dostarczy 
Zamawiający.  
 
Szczegółowe konsultacje w zakresie szaty 
graficznej nastąpią po zakończeniu 
procedury przetargowej, w trakcie 
realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

1 
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3. 
Roll’up promocyjny  
Projekt 
EcoWaste4Food 

 
• Roll’up promocyjny typu exclusive wykonany  
z trwałego aluminium, z jednym masztem, 
 
• szerokość systemu 100 cm (+/- 5%), wysokość 
200 cm (+/- 5%), 
 
• Wydruk na laminowanym papierze, PCV lub 
innym podłożu uzgodnionym z Zamawiającym, 
drukowanie w wysokiej  rozdzielczości, full color.  
 
• 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. 
 
• kaseta rolująca w kolorze srebrnym, 
• aluminiowy składany maszt teleskopowy, 
• górna listwa zaciskowa, 
• szeroka kaseta bez nóżek - stabilna konstrukcja 
bez nóg podporowych wykończona elementami  
z tworzywa sztucznego imitującego chrom, 
• mechanizm zwijający w podstawie, 
 
• torba transportowa zapinana na dłuższym boku  
z grubą wkładką oraz z „okienkiem” na opis 
zawartości. 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji co najmniej 2 różne projekty 
graficzne w oparciu o grafikę projektową. 
 
Druk solwentowy, 4/0, do 1440 dpi. 
Logotypy - full color.  
Zestawienie znaków dostarczy 
Zamawiający.  
 
Szczegółowe konsultacje w zakresie szaty 
graficznej nastąpią po zakończeniu 
procedury przetargowej, w trakcie 
realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

1 
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4. 
 

Roll’up promocyjny 
Projekt C-Track 50 

 
• Roll’up promocyjny typu exclusive wykonany  
z trwałego aluminium, z jednym masztem, 
 
• szerokość systemu 100 cm (+/- 5%), wysokość 
200 cm (+/- 5%), 
 
• Wydruk na laminowanym papierze, PCV lub 
innym podłożu uzgodnionym z Zamawiającym, 
drukowanie w wysokiej  rozdzielczości, full color.  
 
• 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. 
 
• kaseta rolująca w kolorze srebrnym, 
• aluminiowy składany maszt teleskopowy, 
• górna listwa zaciskowa, 
• szeroka kaseta bez nóżek - stabilna konstrukcja 
bez nóg podporowych wykończona elementami  
z tworzywa sztucznego imitującego chrom, 
• mechanizm zwijający w podstawie, 
 
• torba transportowa zapinana na dłuższym boku  
z grubą wkładką oraz z „okienkiem” na opis 
zawartości. 
 

 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
do akceptacji co najmniej 2 różne  projekty 
graficzne w oparciu o grafikę projektową. 
 
Druk solwentowy, 4/0, do 1440 dpi. 
Logotypy - full color.  
Zestawienie znaków dostarczy 
Zamawiający.  
 
Szczegółowe konsultacje w zakresie szaty 
graficznej nastąpią po zakończeniu 
procedury przetargowej, w trakcie 
realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


