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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

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

1. 
Skarbonka-
dom 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Skarbonka wykonana z  tworzywa 
sztucznego lub drewna, w kształcie domku.  
Produkt od spodu posiada zamykany otwór 
(zatyczkę) pozwalający wyciągnąć 
oszczędności lub można go rozłożyć, aby 
wyciągnąć oszczędności. 
Wymiary:  
10,5 cm (+/- 1,0 cm) x 9,0 (+/- 1,0 cm)  
x 7,5 cm (+/- 2,0 cm). 
Kolor: wymagane min. 2 różne kolory.  
W przypadku braku dostępności min. 2 
różnych kolorów – możliwość 
zaakceptowania jednego koloru za zgodą 
Zamawiającego. 
 
Opakowanie produktu: kartonowe pudełko. 
Wymiary pudełka: dopasowane wielkością  
do produktu. 
Preferowane zapakowanie opakowań 
produktu w 1 karton zbiorczy. 

Znakowanie: dwustronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący) na produkcie. 
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego i/lub logotyp 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
lub logotyp z pełną nazwą Wielkopolskie Dni 
Energii. 
Miejsce znakowania: preferowany dach-przód 
(bez otworu na monety), dach-tył  
(z otworem na monety) lub inne 
miejsce/miejsca uzgodnione  
z Zamawiającym. 
Metoda 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: ok. 2,0 cm x 5,0 cm. 

 

 

 

 

400 szt. 
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2. 
Klips 
magnetyczny 
odblaskowy 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Klip magnetyczny zapewniający większą 
widoczność po zmroku. Wygodny  
i uniwersalny mechanizm zaczepiania klipu 
mający zastosowanie jako element 
mocowany na magnes. Możliwość 
przypięcia klipu do odzieży, plecaka, torby. 
W produkcie preferowane użycie mocnych 
magnesów neodymowych lub innych 
rodzajów magnesów mających podobne 
zastosowanie i moc. 
Materiał: tworzywo sztuczne 
– wierzch: folia standardowa odblaskowa 
lub folia certyfikowana odblaskowa (AGR, 
AGR/RGR lub 3M) 
– spód: folia standardowa odblaskowa lub 
folia certyfikowana odblaskowa (AGR, 
AGR/RGR lub 3M) lub biały/szary 
bezftalanowy flock, stosowany zazwyczaj 
do produkcji odblasków. 
Kolor: wymagany 1 kolor-żółty.  
W przypadku braku dostępności koloru 
żółtego – wymagany kolor: srebrny i/lub 
pomarańczowy i/lub zielony.  
W przypadku braku dostępności 
wymaganego/wymaganych koloru/kolorów 
– możliwość zaakceptowania nowego koloru 
za zgodą Zamawiającego. 
Wymiary:  
15,0 cm (+/- 0,5 cm) x 5,0 cm (+/- 0,5 cm). 
 
Preferowane opakowanie produktu: worek 
foliowy pakowany po 10 lub 20 szt. 
Preferowane zapakowanie produktu  
w 1 karton zbiorczy. 
 

Znakowanie: dwustronne, monochromatyczne 
(kolor kontrastujący) na produkcie. 
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego i/lub logotyp 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
i/lub logotyp z pełną nazwą Wielkopolskie 
Dni Energii. 
Miejsce znakowania: zewnętrzne, w obu 
okrągłych polach  
(na kolorze folii). 
Metoda znakowania: druk UV (znakowanie 
trwałe, estetyczne, w pełni czytelne, odporne 
na warunki atmosferyczne) lub inny rodzaj 
znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania: 4,0 cm (+/-1,0 cm). 

400 szt. 
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3. 
Kieszonkowy 
wentylator 
wodny 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Mały, poręczny kieszonkowy wentylator  
z małym zbiornikiem na wodę  
oraz spryskiwaczem (zraszaczem). 
Zasilanie: na baterie (umożliwiające 
działanie produktu; w zestawie)  lub 
zasilanie ręczne np. za pomocą korbki (nie 
wymaga baterii). 
Materiał: tworzywo sztuczne. 
Łopatki śmigiełka wykonane z elastycznego 
tworzywa sztucznego lub z elastycznej 
grubszej folii – brak ostrych krawędzi. 
Zraszacz wody aktywowany palcem  
poprzez naciśnięcie na spust/ uchwyt/ 
przycisk. 
Kolor: wymagane min. 3 różne kolory. 
W przypadku braku dostępności min. 3 
różnych kolorów – możliwość 
zaakceptowania jednego koloru lub dwóch 
kolorów za zgodą Zamawiającego. 
Wymiary:  
20,0 cm (+/- 9 cm) x 6,0 cm (+/- 4,0 cm). 
 
Opakowanie produktu: kartonowe pudełko. 
Wymiary pudełka: dopasowane wielkością  
do produktu.  
Preferowane zapakowanie opakowań 
produktu w 1 karton zbiorczy. 

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący)  
na produkcie. 
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego i/lub logotyp 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
lub logotyp z pełną nazwą Wielkopolskie Dni 
Energii. 
Miejsce znakowania: maszt wiatraka  
lub inne miejsce uzgodnione  
z Zamawiającym. 
Metoda 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: ok. 1,5 cm x 4,0 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

340 szt. 
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4. 
Torba na 
zakupy z 
recyklingu 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości, 
wytrzymały.  
Torba na zakupy z bawełny  
z recyklingu, ze sznurkiem i bawełnianymi 
uchwytami.  
Duża główna komora z zamknięciem  
na bawełniany sznurek ściągający.  
Sznurek ściągający zamocowany od dołu 
produktu za pomocą metalowych kółeczek 
lub elementów z tworzywa  
do przewleczenia sznurka od dołu. 
Produkt zaprojektowany do noszenia  
na ramię lub jako plecak.  
Posiada 2 uchwyty umożliwiające  
co najmniej noszenie w ręku. 
Gramatura materiału: min. 130 g/m2. 
Wymiary produktu po rozłożeniu  
(bez uchwytu):  
-wysokość: 40,0 cm (+/- 5,0 cm) 
-szerokość: 38,0 cm (+/- 5,0 cm). 
Kolor: wymagane min. 3 różne kolory. 
W przypadku braku dostępności min. 3 
różnych kolorów – możliwość 
zaakceptowania jednego koloru lub dwóch 
kolorów za zgodą Zamawiającego. 
 
Preferowane zapakowanie produktów  
w min. 3 mniejsze opakowania zbiorcze 
(torby nie zwinięte/ nie składane)  
oraz zapakowanie mniejszych opakowań 
zbiorczych w 1 karton zbiorczy.  
 
 
 
 
 

Znakowanie: jednostronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący)  
na produkcie. 
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego i logotyp 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
i/lub logotyp z pełną nazwą Wielkopolskie 
Dni Energii. 
Miejsce znakowania: torba (strona 
wierzchnia). 
Metoda znakowania: Termotransfer - TT1  
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 20,0 cm  
(+/- 5,0 cm) x wysokość 15,0 cm (+/- 5,0 cm).  
 
 

680 szt. 
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5.  
Latarka LED  
-dynamo 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
Źródło światła: 2 lub 3 diody LED  
o wydłużonym czasie pracy i żywotności  
ok. 100 000 godzin.  
Zasięg światła: ok. 10 m. 
Zasilanie: na baterie (umożliwiające 
działanie produktu) lub za pomocą energii 
kinetycznej (wbudowany akumulator 
ładowany dynamem poprzez ściskanie-
ładowanie latarki odbywa się poprzez 
kilkukrotne naciśnięcie przycisku 
standardowo schowanego w obudowie; 
włącznik ON/OFF; przycisk do ładowania 
można schować i zablokować aby się nie 
wysunął; latarka świeci również bez 
ciągłego ładowania dynamem). 
Produkt posiada pasek na rękę (smycz), 
którym można opleść dłoń by latarki nie 
upuścić. 
Wymiary:  
10,0 cm (+/- 2,0 cm) x 5,0 cm (+/- 1,0 cm)  
x 2,5 cm (+/-1,0 cm). 
Materiał: plastik.  
Barwa światła: preferowana biała. 
Kolor: wymagane min. 2 różne kolory.  
W przypadku braku dostępności min. 2 
różnych kolorów – możliwość 
zaakceptowania jednego koloru za zgodą 
Zamawiającego. Preferowany kolor 
wykończenia produktu: szary, srebrny.  
 
Opakowanie produktu: kartonowe pudełko. 
Wymiary pudełka: dopasowane wielkością 
do produktu. 
Preferowane zapakowanie opakowań 
produktu w 1 karton zbiorczy. 

Znakowanie: jednostronne lub dwustronne, 
monochromatyczne (kolor kontrastujący)  
na produkcie. 
Element znakowania: logotyp Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego i/lub logotyp 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
lub logotyp z pełną nazwą lub skrótem 
Wielkopolskie Dni Energii. 
Miejsce znakowania: preferowana strona 
wierzchnia (frontowa) produktu. 
Metoda znakowania: druk cyfrowy lub inny 
rodzaj znakowania umożliwiający osiągnięcie 
najlepszego efektu znakowania na danym 
produkcie (znakowanie trwałe, estetyczne,  
w pełni czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Rozmiar znakowania: 2,0 cm x 4,5 cm  
(+/- 0,5 cm).  
 

 

 

 
 
 

340 szt. 
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Uwaga:  
1. We wszystkich przypadkach zaproponowany przez Wykonawcę kontrastujący kolor znakowania zatwierdza Zamawiający. 
2. Element znakowania: przed przystąpieniem Wykonawcy do przedstawienia wizualizacji naniesionych elementów znakowania (znaków 

graficznych/logotypów) na artykuły promocyjne objęte przedmiotem umowy Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy, które logotypy ostatecznie 
wybiera. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany elementu znakowania. Zamawiający, niezwłocznie przekaże  
w wersji elektronicznej wytyczne oznakowania przedsięwzięć obowiązujących Zamawiającego w zakresie kolorystyki i wymiarów elementów 
znakowania oraz przekaże wersje elektroniczne lub linki do ww. elementów znakowania. 

 


