
Lp. Przedmiot: Opis: Ilość:
Uwagi/ sposób 

znakowania:
 

1
Głośnik 
bezprzewodowy

Głośnik bezprzewodowy BT 4.2 + 
EDR 3W z lampkami LED, bateria 
300 mAh, posiadający radio, 
funkcję odbierania połączeń oraz 
czytnik kart TF/micro SD, zasięg 
do 10 m, w komplecie kabel z 
końcówkami USB i micro USB                    
Wymiary: Ø7cm x 4,3 cm (Ø +/-
10 %, +/-10%),
Kolor: czarny
Materiał: aluminium, plastik 
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Znakowanie: Grawer 
laserowy, tampodruk lub 
inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie
najlepszego efektu 
znakowania na danym
produkcie (znakowanie, 
trwałe, estetyczne, w
pełni czytelne).                                                               
Zestawienie znaków: 3 
logotypy dostarczy 
Zamawiający.

2
Ekologiczny 
zestaw biurowy

Ekologiczny zestaw biurowy, w 
skład którego wchodzą: białe 
kartki do notowania, karteczki 
samoprzylepne, mini długopis z 
tekturowym korpusem, linijka 
oraz zakładki samoprzylepne z 
tworzywa PET w 5 kolorach. 
Zestaw umieszczony w 
tekturowym, ekologicznym 
pudełku.                                            
Wymiary: 121 x 105 x 29 mm 
(złożony) (+/-10%), 260 x 195 x 
28 mm (rozłożony) (+/-10%)
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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). Zestawienie 
znaków: 3 logotypy dostarczy 
Zamawiający.

3 Zestaw podróżny

Zestaw podróżny, wewnątrz 
cyfrowa waga do bagażu z 
przyciskiem on/off i paskiem na 
rękę (maksymalne obciążenie 40 
kg, minimalne 1 kg), pas do 
walizki oraz kłódka podróżna, w 
ozdobnym pudełku. 
Kolor: czarny
Materiał plastik, metal
Wymiary pudełka:20,5 x 15 x 7 
cm(+/-10%)
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Znakowanie: jednostronne, na 
pudełku i poszczególnych 
elementach wchodzących w 
skład zestawu, 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – biały). 
Miejsce znakowania 
opakowanie.
Rodzaj znakowania: tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowanie, 

trwałe, estetyczne,w pełni 
czytelne, odporne na warunki
atmosferyczne). Zestawienie 
znaków: 3 logotypy dostarczy 
Zamawiający.

4

Prostokątny 
brelok do kluczy - 
lusterko

Prostokątny brelok do kluczy, 
lustrzane wykończenie na jednej 
stronie, w pudełku 
Materiał stal nierdzewna, guma     
Kolor opakowania: czarny 
Wymiary opakowania: 9 x 2 x 0,5 
cm (+/-10%)
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Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – białyna 
opakowaniu, czarny na breloku). 
Miejsce znakowania opakowanie 
i brelok.
Rodzaj znakowania: tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowanie, 
trwałe, estetyczne,w pełni 
czytelne, odporne na warunki
atmosferyczne). Zestawienie 
znaków: 3 logotypy  dostarczy 
Zamawiający.

5
Latarka 
kieszonkowa

Latarka kieszonkowa, pasek w 
komplecie 
Kolor: zielony lub niebieski 
Materiał: aluminium
Wymiary: Ø2,4 x 8,4 cm (+/-10%, 
+/- 10 %)
Ilość baterii: 3
Typ baterii AAA
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Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – biały lub 
czarny). 
Rodzaj znakowania: tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowanie, 
trwałe, estetyczne,w pełni 
czytelne, odporne na warunki
atmosferyczne). Zestawienie 
znaków: 3 logotypy dostarczy 
Zamawiający.
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6
Brelok miś 
odblaskowy

Brelok miś - światełko 
odblaskowe z karabińczykiem 
wykonany z miękkiego plastiku. 
Kolor: żółty
Wymiary: 62.0x70.0x3.0 mm (+/-
10%)
Materiał: plastik
Opakowanie: woreczek / folia
Kolor opakowania: transparentny
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Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – 
czarny). 
Rodzaj znakowania: 
tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowanie, trwałe, 
estetyczne,w pełni czytelne, 
odporne na warunki
atmosferyczne). 
Zestawienie znaków: 3 
logotypy dostarczy 
Zamawiający.

7
Składany kosz na 
zakupy

Składany na płasko kosz na 
zakupy wykonany z poliestru z 
aluminiową ramą. W środku co 
najmniej jedna kieszonka 
zapinana na zamek. Maksymalne 
obciążenie kosza: 8 kg. 
Kolor: niebieski lub zielony lub 
inny po uzgodnieniu z 
Zamawiajacym 
Wymiary: 440x440x260mm (+/-
10 %)
Materiał: poliester 600 D, 
aluminium
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Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – 
czarny lub biały).                                          
Miejsce: jedna strona
Rodzaj znakowania: 
tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowanie, trwałe, 
estetyczne,w pełni czytelne, 
odporne na warunki
atmosferyczne). 
Zestawienie znaków: 3 
logotypy dostarczy 
Zamawiający.

8
Opaska 
odblaskowa

Zwijająca się opaska odblaskowa. 
Kolor: zielony lub niebieski  
Wymiary: 30x3cm ( +/-10%)
Materiał: plastik

100

Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – 
czarny lub biały).                                          
Miejsce: jedna strona
Rodzaj znakowania: 
tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowanie, trwałe, 
estetyczne,w pełni czytelne. 
Zestawienie znaków: 3 
logotypy dostarczy 
Zamawiający.

9 Ręcznik sportowy

Ręcznik sportowy w pokrowcu z 
siateczki.                                           
Materiał: 80% poliester i 20% 
nylon.
Rozmiar: 31 x 31 cm (+/-10%)           
Kolor: zielony lub niebieski 
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Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – 
czarny lub biały).                                          
Miejsce: jedna strona
Rodzaj znakowania: 
tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowanie, trwałe, 
estetyczne,w pełni czytelne. 
Zestawienie znaków: 3 
logotypy dostarczy 
Zamawiający.

10 Piłka dmuchana

Nadmuchiwana piłka plażowa z 
kolorowymi paskami.Kolor: paski 
zielone i białe naprzemiennie, lub 
paski niebieskie i biale 
naprzemennie
Rozmiar:  Ø23,5 cm (+/-10 %)
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Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – 
czarny lub biały).                                          
Miejsce: jedna strona
Rodzaj znakowania: 
tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowanie, trwałe, 
estetyczne,w pełni czytelne. 
Zestawienie znaków: 3 
logotypy oraz slogan 
dostarczy Zamawiający.

11
Zestaw do piasku 
dla dzieci

Zestaw plażowy dla dzieci. W 
komplecie wiaderko, łopatka, 
grabki i 2 foremki do piasku. 
Błyszczący PP.
Wymiary: Ø10x11 (cm) (+/-10%)
Materiał: plastik                       
Opakowanie: siatka                  
Kolorystyka dowolna
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Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – 
czarny lub biały).                                          
Miejsce:na wiaderku. 
Rodzaj znakowania: 
tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowanie, trwałe, 
estetyczne,w pełni czytelne. 
Zestawienie znaków: 3 
logotypy  dostarczy 
Zamawiający.



12 Domino

Plastikowe domino zapakowane 
w drewniane pudełko.
Wymiary: 14.5x4.5x2.5cm (+/-10 
%)
Kolor opakowania: naturalne 
drewno
Materiał: naturalne drewno
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Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – 
czarny).                                          
Miejsce: wierzch 
opakowania
Rodzaj znakowania: 
tampodruk lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowanie, trwałe, 
estetyczne,w pełni czytelne. 
Zestawienie znaków: 3 
logotypy dostarczy 
Zamawiający.

13 Stacja pogody

Stacja pogodowa z ekranem LCD, 
aluminiową częścią przednią, 
budzikiem, datownikiem, 
termometrem i rozkładanym 
stojaczkiem.                               
Wymiary: 13 cm x 2 cm x 13 cm. 
(+/- 10%).                                        
Materiał: aluminium
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Znakowanie: 
monochromatyczne
(kolor kontrastujący – czarny).                                          
Miejsce: wierzch opakowania
Rodzaj znakowania: tampodruk 
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowanie, 
trwałe, estetyczne,w pełni 
czytelne. Zestawienie znaków: 3 
logotypy dostarczy 
Zamawiający.














