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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
DLA CZĘŚCI I 

 
1. Szal jedwabny 

Ilość: 50 szt.  

Opis szala jedwabnego: 

 szal jedwabny; 
 wymiary ok. 1,30 x 0,28 m (tolerancja +/- 10%); 
 tkanina: 100% jedwab naturalny z tkaniny typu krepa;  
 wygląd nie pozostawia wątpliwości, że szal wykonany jest z naturalnego materiału; 
 dostarczeniu podlegają max. dwa kolory – wybór kolorów po podpisaniu umowy (kolory zgodne  

z wzorem Pantone);  

Opis opakowania: 

 zapakowane w granatowe, kartonowe pudełko;  
 wymiary pudełka: 25cmx9,5cmx2,5 cm (tolerancja +/- 10%). 

Znakowanie opakowania: 

 na pudełku nadruk logotypu Samorządu Województwa Wielkopolskiego; 
 nadruk na pudełku w jednym kolorze w jednym miejscu; 
 Zamawiający dostarczy logotyp SWW na etapie realizacji zamówienia. 

Poglądowa wizualizacja szala jedwabnego:  

 

 
 
Poglądowa wizualizacja opakowania: 
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2. Srebrne spinki do mankietów 

Ilość:  5 szt. 

Opis: 
 spinki do mankietów ze srebra rodowanego, próba 925 z kamieniem jubilerskim (czarnym)  

w oprawie; 
 spinki o szerokości 14 mm (tolerancja +/- 10%). 

Znakowanie: 

 brak znakowania. 

Poglądowa wizualizacja: 

 

Opis opakowania: 

 zapakowane w drewniane, prostokątne pudełko, wypełnione jasnym materiałem. 

Znakowanie opakowania: 

 na drewnianym pudełku wygrawerowany logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego; 
 grawer na pudełku w jednym kolorze w jednym miejscu; 
 Zamawiający dostarczy logotyp SWW na etapie realizacji zamówienia. 

Poglądowa wizualizacja opakowania: 

 

 

  



GM.272.4.2019  Załącznik nr 4A do SIWZ 

3 

 

3. Etui na dokumenty ze skóry naturalnej 

Ilość: 150 szt. 

Opis: 

 etui wykonane z naturalnej skóry w jednolitym kolorze; 
 wymiary 7,5 x 13,5 cm (tolerancja +/-10 %); 
 wewnątrz dwie kieszenie na dokumenty i dwanaście kieszeni na karty; 
 etui składane bez zapięcia; 
 dostarczeniu podlegają etui w dwóch wersjach kolorystycznych – wybór koloru skóry po podpisaniu umowy;  
 wysokiej jakości skóra naturalna, wygląd nie pozostawia wątpliwości, że etui wykonane jest ze skóry 

naturalnej; 
 szwy wykonane w sposób estetyczny wytrzymałą nicią.  

Znakowanie: 

 we wnętrzu etui tłoczony logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego; 
 wymiary tłoczenia ok. 4x2 cm; 
 Zamawiający dostarczy logotyp SWW na etapie realizacji zamówienia. 

Poglądowa wizualizacja: 

 

Opis opakowania: 

 etui opakowana w czarne kartonowe pudełko pasujące wymiarami do przedmiotu zamówienia bez zadruku. 
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4. Etui podróżne na dokumenty 

Ilość: 50 szt. 

Opis: 

 etui wykonane z wysokiej jakości, stabilnego poliestru; 
 wymiary 13,5x24,5x2,5 cm (tolerancja +/-10 %); 
 etui wyposażone w zabezpieczenie przed kradzieżą danych RFID (zintegrowana folia zabezpieczająca 

chroniąca dokumenty przed zeskanowaniem); 
 wyposażone 12 wewnętrznych przegródek m.in na: paszport, karty pokładowe, dowód osobisty oraz inne 

dokumenty oraz gumka na długopis; 
 zapinane na zamek błyskawiczny; 
 szwy wykonane w sposób estetyczny wytrzymałą nicią;  
 dostarczeniu podlega etui w jednej wersji kolorystycznej (szare lub granatowe). 

Znakowanie: 

 we wnętrzu etui nadrukowany logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego metodą termotransferu; 
 nadruk w jednym kolorze w jednym miejscu; 
 Zamawiający dostarczy logotyp SWW na etapie realizacji zamówienia. 

Poglądowa wizualizacja: 

 

Opis opakowania: 

 etui opakowana w czarne kartonowe pudełko pasujące wymiarami do przedmiotu zamówienia bez zadruku.             
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5. Smycz sublimacyjna wraz z kieszonką na identyfikator 

Ilość: 300 szt. 

Opis: 

 smycz o szerokości 15 mm, zakończona metalowym karabińczykiem;  
 nadruk na smyczy full-color 4+4; 
 kieszonka na identyfikator – wykonana z przeźroczystej folii, otwierana od góry, z wycięciem do zamocowania 

karabińczyka, do zawieszenia na smyczy o wymiarach 100 mm x 80 mm (możliwa tolerancja +/- 10 proc.) 

Znakowanie: 

 na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawca przygotuje projekt graficzny, który 
zostanie nadrukowany na smyczy. 

 

Poglądowa wizualizacja: 

 
 

 
 
UWAGI: 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia próbek artykułów promocyjnych, które Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu, zgodnie z powyższym opisem. Zamawiający wezwie do złożenia próbek Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona na podst. art. 26 ust.2 ustawy Pzp. 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera różne warianty kolorystyczne wykonawca składa tylko jeden dowolny 
wariant, Zamawiający nie wymaga na próbkach niesionych logotypów.  
 


