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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 

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

1. Parasol 
automatyczny, 
konstrukcja 
metalowa 

Parasol automatycznie rozkładany: 

- powłoka T190 (tkanina dobrej jakości: wysoka estetyka parasola, 
wytrzymała na warunki atmosferyczne - materiał nie rozrywa się po 
szarpnięciu), 
- wytrzymała konstrukcja metalowa: druty parasola i rozporniki nie 
łamią się przy próbie delikatnego wygięcia, min 8 paneli,   
- dobrze działający mechanizm otwierania parasola (nie zacina się), 

- uchwyt czarny pokryty pianką EVA (estetyczny materiał 
podnoszącym efekt wizualny parasola), 

- parasol powinien posiadać zabezpieczenie przed rozwinięciem 
(rzep/guzik), 

- wymiary Ø125 cm x 96 cm (Ø +/-5 cm, +/-5 cm), 

- nadruk monochromatyczny 1 miejsce, 

- kolor parasola: czarny. 

 

Znakowanie: monochromatyczny 
logotyp Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Wielkopolska. 

Pole nadruku: 10cm x 7cm ( +/- 1 
cm)  

Metoda druku: sitodruk. 

 

 

 

 

170 szt. 

 
 

 

 

Wymagana 
próbka 
 
 
 
 
 
 

2. Młynki elektryczne 
do mielenia soli i 
pieprzu 

Młynki elektryczne z ceramicznym  mechanizmem mielącym do soli i 
pieprzu, wbudowana lampka LED: 
- użyte materiały: ceramiczny mechanizm mielenia, plastik, gumowe 
wykończenia,  
- kolory młynków (czarny/ biały),  
- ceramiczny mechanizm mielenia, regulacja stopnia rozdrobnienia, 
- nowoczesna forma i kształt, 
- brane pod uwagę: sposób i miejsce mocowania baterii, 
- w zestawie pudełko ozdobne, 
- pudełko na młynki: brane pod uwagę wykonanie pudełka, jego 
klejenie, wykończenie, sposób zamykania oraz zastosowany 
materiał, który ma gwarantować jego estetyczny wygląd. 

Wymiary młynka: Ø 5,2cm x 22 cm (Ø +/-0,5 cm,  +/-1 cm), 

Kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska.  

 

Dowolna forma oznaczenia 
wewnętrznej części wieka 
pudełka:  np. naklejka.  

Wymiar oznaczenia: ¾ 
powierzchni wewnętrznej części 
wieka pudełka.    

 

 

 

 

50 szt. 

 

 

 

Wymagana 
próbka 
 
. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

3. Pins metalowy z 
pudełkiem  

Pins  zalewany żywicą z pudełkiem welurowym:  
- materiał użyty do wykonania produktu – metal (podkład kolor 
srebrny) cechujący się wysoką trwałością i wytrzymałością,  
- estetyczne wykończenie – przy ocenie brane pod uwagę  
przykładowy wydruk ( obrazujący efekt ekspozycji wydruku ) 
zalewany żywicą – 3 D. 
- zapięcie do pinsów typu śrubka z nakrętką/lub  motylek, wytrzymałe 
i estetyczne mocowanie zapewniające stabilne zamocowanie do 
materiału i zabezpieczające przed obracaniem, 
- pudełko na pinsy - wysoka estetyka wykonania: brane pod uwagę 
klejenie, wykończenie brzegów i wnętrza pudełka,  zastosowany 
materiał – welur, łatwość otwierania,  
- wymiary pinsa: 1,5 cm x 1 cm (margines błędu +/- 2 mm). 
 
Pudełeczko na pinsy: 
pudełko welurowe. wymiar opakowania: 53x58 mm (h=30 mm) 
Margines błędu +/- 8 mm, 
kolory: granatowy.  
 
 

Kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska.  
 

 

 

 

 

200 szt. 

 

 

 

 

Wymagana 
próbka 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 

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

4. Kubek 
bambusowy 

 

 

Pojemnik na płyn: 

- jednowarstwowy kubek z włókna bambusowego z silikonową 
pokrywką i opaską, 

- pojemność: 350 ml,  

- wymiary: Ø 9 cm x 11 cm (+/- Ø 0,5 cm , +/- 1 cm), 

- kolor silikonu : niebieski. 

Przy ocenie brane pod uwagę: twardość kubka, przyczepność i 
szczelność silikonowej nakładki na kubku, zapach kubka.  

 

Znakowanie: kolorowy logotyp 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska.   

 
Metoda znakowania: T3, 
tampodruk  
Dla kubka jest dedykowane pole 
znakowania o wymiarach: 60x18 
(mm) – w to pole dopasować max 
duże logo Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego  
 
Margines błędu +/- 5 mm 

 

 

 

200 szt. 

 

 

 

 

Wymagana 
próbka 
 
 
 
 
 
 

5. Kuchenny 
minutnik okrągły  

Minutnik analogowy ze stali nierdzewnej: 

- skala do 60 min, łatwość nastawiania czasomierza, jego sposób 
działania( płynność, bez zacinania), dźwięk i głośność dzwonka, 
- wbudowany magnes,  
- kolor: srebrny/czarny, 
- wymiary produktu: Ø 7,7 cm x 3 cm, (+/- Ø 0,7cm, +/- 0,5 cm), 

 
 

 

Znakowanie:  kolorowy logotyp 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska. 
Wielkość nadruku do: 10mm x 7 
mm. Metoda znakowania: 
tampodruk lub laser. 
Margines błędu +/- 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 szt. 

 

 

 

Wymagana 
próbka 
 
. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 

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

6. Kuchenny 
minutnik 
kwadratowy  

Plastikowy minutnik cyfrowy: 

- cyfrowy wyświetlacz, baterie w zestawie, 

- wymiary produktu: 6 cm×6 cm×1,6 cm (+/- 0,5 cm), 

- kolor niebieski,  

- wbudowany magnes,   

 

Znakowanie: logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska  
Wielkość nadruku do: 11 mm x 7 
mm. Metoda znakowania: 
tampodruk lub laser. 
Margines błędu +/- 2 mm. 

 

 

 

150 szt. 

 

 

  

 
 

7. Płaski powerbank 
12000mAH- 
powerflat  

 Powerbank w obudowie aluminiowej z diodą, 

- produkt fabrycznie nowy, kolor biały, 
- pojemność 12000mAh,  
- do ładowania smartfonów,  
- prąd wyjściowy 5V/1A,  
- załączony kabel mikro USB-USB, minimalna długość kabla 15 cm 
(+/- 1  cm) , 
- wymiary 15,5 cm x 7,5 cm (+/- 0,5 cm). 

Znakowanie: kolorowy logotyp 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska. 

Metoda znakowania: grawer, 
naklejka epoksydowa, tampodruk. 

Obszar znakowania: jednostronny  
2,5 x 2,0cm (± 0,2 cm).  

 

 

 

50 szt. 

 

 

 
 

 
 

8. Jutowa torba na 
zakupy 

Jutowa torba na zakupy  
- rączka z liny, 
- możliwością zamykania na guzik, guzik drewniany,  
- kolor granatowy, 
- wymiary: 45 cm x 15 cm x 34 cm, długość rączek: 75 cm (margines 
błędu +/- 5cm), 

- łączenia brzegów torby - szyte. 

Znakowanie: logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska. 

Metoda znakowania: nadruk. 

Obszar 
znakowania:dwustronny:15 cm x 
8 cm, środek torby.  

 

 

200 szt. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 

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

9. Stojak do notatek 
z metalową 
obręczą 

Stojak do notatek z metalową obręczą: 

- figurka kucharza o wysokości 110 mm, 

- margines błędu +/- 0,3 cm. 

 

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

Metoda znakowania: grawer, 
naklejka epoksydowa, tampodruk, 
termodruk. 

Powierzchnia wydruku o 
wymiarach 1,5 cm x 2 cm. 
(Margines błędu +/- 2 mm). 

Nadruk będzie znajdował się na 
brzuchu kucharza. 

         

 

100 szt. 

 

 

 

10. Pudełko na lunch Pudełko na lunch: 

-wieczko na zawiasach z 2 uchwytami,  
- pojemność 750 ml,  
- materiał: polipropylen oraz guma termoplastyczna, 
- kolor: niebieski  
- wymiary:  
długość: 18,70 cm (+/- 1 cm) 
szerokość: 14,70 cm (+/- 1 cm) 
wysokość: 8,00 cm (+/- 0,5 cm). 

Produkt zgodny z normami Unii Europejskiej dotyczącymi 
przechowywania żywności.  

 

 

Kolorowy logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska.  

 

Płaszczyzna przeznaczona na 
druk: 5 x 3 cm. 

Margines błędu +/- 5 mm. 

 

Metoda znakowania: grawer, 
naklejka epoksydowa, tampodruk, 
termodruk. 

 

 

 

 

120 szt. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 
 

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

11.  

Wizytownik 

Wizytownik: 
- wykonany z aluminium i barwionej ekoskóry, 
- klapka z zamknięciem na magnes, 
- wnętrze wykończone materiałem, 
- klapka w kolorze granatowym,  
- wymiary : 6,2 cm x 10,2 cm x 2,1 cm ( +/- 0,2 cm) 
 

Znakowanie: logotyp Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego 
Wielkopolska. 

 
Metoda znakowania: tłoczenie. 

 Pole tłoczenia: 3,4 cm x 2cm 
(umiejscowienie tłoczenia: środek 
klapki, dłuższy bok logo 
równoległy do dłuższego boku 
wizytowania).   

Margines błędu +/- 0,2 cm.  

. 

 

 

 

 

150 szt. 

 

 

 

. 
 

 
 


