
Lp. Przedmiot: Opis: Ilość:
Uwagi/ sposób 

znakowania:
Wizualizacje

1

Pojemnik na 
przybory do 
pisania - zegar 
wielofunkcyjny

Przezroczysty pojemnik na 
przybory do pisania z 
kalendarzem, zegarem, alarmem i 
termometrem 
Kolor: neutralny
Materiał: plastik
Wymiary 9 x 5,1 x 11,8 cm (+/-
10%)
Ilość baterii: 1

20

Znakowanie: Grawer 
laserowy, tampodruk lub 
inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu 
znakowania na danym
produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w
pełni czytelne).             
Miejsce znakowania: przód 
pojemnika                                                               
Znakowanie: jednostronne 
Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan 
dostarczy Zamawiający.

2
Plecak 
turystyczny 

Plecak turystyczny wykonany z  
mocnego poliestru, odporny na 
rozdarcia. Wzmocniona 

wodoodporność materiału pozwalająca 
na swobodne podróżowanie także przy 
niesprzyjającej pogodzie.                                 
Komora główna z kieszenią na plecach i 
małą kieszonką na zamek oraz z 
otworem na przewód słuchawkowy.  
Conjmniej 1 kieszeń przednia oraz 
conajmniej 2 boczne kieszenie 
siateczkowe. Plecak ściągany paskami 
bocznymi, wyposażony w karabińczyk. 
Szelki z grubą gąbką, od spodu 
wykończone siateczką. Usztywniane 
plecy.  Wymiary: 480 x 320 x 180 mm 
(+/-10%)                                                                   
Kolor: czarny

10

Znakowanie: Tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu 
znakowania na danym
produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w
pełni czytelne, odporne na 
warunki atmosferyczne). 
Miejsce znakowania: przód 
plecaka                               
Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan 
dostarczy Zamawiający.

3

Składana torba z 
pokrowcem w 
kształcie owocu 

Składana torba z pokrowcem 
utworzonym w rogu torby
w różnych kształtach owoców ( 
truskawka, ananans, pomarańcza, 
jabłko, winogrono, kiwi, pomidor, 
malina), z uchwytem 
umożliwiającym swobodne 
założenie torby na ramię.
Torba ze stoperkiem.
Materiał: 190 T poliester.
Wymiary produktu po rozłożeniu 
(bez uchwytu):
-wysokość: 40 cm (+/- 10 %)
-szerokość: 38 cm (+/- 10%)

50

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). 

Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan 

dostarczy Zamawiający.

4
Długopis 
metalowy

Długopis metalowy o metalizowanej 

powierzchni, automatyczny.

Materiał: aluminium.

Wymiary:

-długość: 13,6 cm (+/- 10 %)

-średnica: 0,9 cm (+/- 10%).

Wkład: niebieski, miękkopiszący.

Kolor obudowy długopisu: zielony 

lub niebieski, ze srebrnymi 

elementami wykończeniowymi, z 

min. 2 ringami

(pierścieniami ozdobnymi).

1000

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne.
Miejsce znakowania: 
korpus (obudowa).
Rodzaj znakowania: grawer 
(znakowanie,trwałe, 
estetyczne, w pełni 
czytelne).Zestawienie 
znaków: 4 logotypy oraz 
slogan dostarczy 
Zamawiający.

5
Zawieszka na 
identyfikator

Zawieszka na identyfikator / 
skipass.  
Kolor: zielony lub niebieski
Wymiary 6,8 x 3,5 x 0,7cm  (+/- 
10 %)

Materiał: plastik ABS.

50

Znakowanie: Tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu 
znakowania na danym
produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w
pełni czytelne, odporne na 
warunki atmosferyczne). 
Miejsce znakowania: jedna 
strona zawieszki 
Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan 
dostarczy Zamawiający.
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6 Notatnik z gumką  

Notatnik w twardej oprawie z 
elastyczną gumką chroniącą 
wnętrze. Papier kremowy 
chamois w kratkę o gramaturze 
70 g/m2.                                              
Wymiary: 9 x 14 cm (+/- 10 %)               
80 kartek, tasiemka do 
zaznaczania ostatniej zapisanej 
strony. 
Kolor: zielony lub niebieski 
Opakowanie woreczek / folia
Kolor opakowania transparentny

40

Znakowanie: Tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu 
znakowania na danym
produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w
pełni czytelne ).                                  
Miejsce znakowania: na 
okładce notesu                 
Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan 
dostarczy Zamawiający.

7
Zestaw 
piśmienniczy

Zestaw składający się z 
aluminiowego długopisu i ołówka 
automatycznego. Wkład ołówka 
ma grubość 0.7 mm. Długopis 
wyposażony w niebieski wkład. 
Wymiary:
Etui: 170 x 60 x 26 mm (+/- 10 
%)                     długopis: 139 x 12 x 
12 mm (+/- 10 %)                                         
ołówek: 142 x 12 x 12 mm (+/- 10 
%)  
Kolor: czarny
Opakowanie pudełko / karton
Kolor opakowania czarny

30

Znakowanie: Tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu 
znakowania na danym
produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w
pełni czytelne).                           
Miejsce znakowania: na 
długopisie, na ołówku oraz 
na pudełku, Zestawienie 
znaków: 4 logotypy oraz 
slogan dostarczy 
Zamawiający.

8
Kamizelka 
odblaskowa

Wykonana z poliestru kamizelka 
odblaskowa w rozmiarze 
dziecięcym do 140 cm, 
spełniająca normy EN1150. 
Kolor: żółty
Wymiary 450.0x500.0x1.0 (+/- 
10 %) 
Opakowanie woreczek / folia
Kolor opakowania transparentny

50

Znakowanie: Sitodruk lub inny
rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu znakowania 
na danym produkcie 

(znakowanie, trwałe, estetyczne, 
w pełni czytelne, odporne na 
warunki atmosferyczne).                              
Zestawienie znaków: 4 logotypy 
oraz slogan dostarczy 
Zamawiający.                                           
Miejsce znakowania: jedna 
strona.  

9
Pojemnik na 
lunch

Pojemnik na lunch z conajmniej 
jedną przegródką.                                    
Materiał polipropylen oraz 
gumatermoplastyczna,                            
Może być używany w kuchence 
mikrofalowej. Zestaw sztućców 
(nóż i widelec umieszczone w 
pokrywce).                                 Kolor: 
zielony lub niebieski.
Rozmiar: 20 x 14 x 7cm (+/- 10 
%).                                                        
Produkt zgodny z normami Unii 
Europejskiej dotyczącymi 
przechowywania żywności                                                           

50

Znakowanie: Tampodruk, 
termodruk, naklejka 
epoksydowa lub grawer. 
Miejsce znakowania: 
wierzch pudełka                          
Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan 
dostarczy Zamawiający.

10
Kredki - 6 kredek 
w pudełku

Komplet 6 kredek w naturalnym 
kartonowym pudełku. Kredki 
wykonane z nietoksycznego 
materiału. 
Wymiary pudełka: 9x5x1cm (+/- 
10 %)
Kolory kredek: żółty, 
pomarańczowy, czerwony, 
zielony, niebieski, czarny. 

100

Znakowanie: Tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu 
znakowania na danym
produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w
pełni czytelne).                      
Miejsce znakowania: na 
opakowaniu                                   
Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan 
dostarczy Zamawiający.

11

Podróżny 
przybornik do 
szycia

Podróżny przybornik do szycia z 
niezbędnymi akcesoriami. 
Plastikowe pudełko.
Wymiary: 7x6,5x1,5cm(+/- 10 %)
Kolor opakowania: zielony lub 
niebieski lub inny po uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

50

Znakowanie: Tampodruk  
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu 
znakowania na danym
produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w
pełni czytelne).                          
Miejsce znakowania: na 
opakowaniu                        
Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan 
dostarczy Zamawiający.



12 Apteczka

Podręczna apteczka zawierająca 
plastry, bandaże, ściereczkę, 
podkłady, plastry w paskach, 
agrafki, higieniczne wilgotne 
ściereczki, małą parę nożyczek, 
zapakowane w etui zamykanym 
na zamek błyskawiczny. Wymiary 
opakowania: 15x 9,2 x 4cm (+/- 
10 %),                                        Kolor: 
czerowny                                                   

40

Znakowanie: jednostronne,
monochromatyczne (kolor 
kontrastujący: biały lub czarny).
Miejsce znakowania: opakowanie 
Rodzaj znakowania: tampodruk lub 
inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu znakowania na 
danym produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w pełni 
czytelne) Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan dostarczy 
Zamawiający

64 Karta survivalowa Karta surviwalowa 0 Nadruk na pojemniku w 

13
Elegancki zestaw 
upominkowy

Elegancki zestaw upominkowy, w skład 
którego wchodzi skórzany portfel, 
składany wzdłuż na pół, z conajmniej 
jedną przegrodą  na banknoty, z 
conajmniej trzema wewnętrzymi 
przegrodami na karty płatnicze oraz z 
conajmniej jedną zamykaną na zatrzask 
wewnętrzną kieszonką na bilon, 
przekręcany długopis oraz metalowy 
brelok. Kolor wyposażenia: naturalny brąz 
lub czarny                                                                            
Wymiary opakowania: 17,5 x 16,5 x 3,5 cm 
(+/- 10 %).                                                                        
Kolor opakowania: czarny                     

10

Znakowanie: jednostronne,
monochromatyczne (kolor 
kontrastujący: biały  lub czarny).
Miejsce znakowania: opakowanie 
oraz poszczególne elementy 
wyposażenia  
Rodzaj znakowania: tampodruk lub 
inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu znakowania na 
danym produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w pełni 
czytelne) Zestawienie znaków: 4 
logotypy oraz slogan dostarczy 
Zamawiający

14 Pendrive skórzany

Pendrive 8GB metalowy z 
elementami z ekoskóry w kolorze 
brązowym z nadrukiem w kolorze 
białym, smycz w zestawie.                                
Wymiary: 60x19x10mm (+/- 
10%),                                        

100

Znakowanie: jednostronne,

monochromatyczne (kolor 

kontrastujący: biały).                                 

Miejsce znakowania: wierzch 

Rodzaj znakowania: tampodruk lub 

inny rodzaj znakowania umożliwiający 

osiągnięcie najlepszego efektu 

znakowania na danym produkcie 

(znakowanie, trwałe, estetyczne, w 

pełni czytelne) Zestawienie znaków: 4 

logotypy oraz slogan dostarczy 

Zamawiający














