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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

 

Lp. Przedmiot  Opis Znakowanie produktu Obraz poglądowy Ilość 

1.  Ekonotes z okładką 
tekturową, zakładką i gumką  

 - Notes w twardej, kartonowej 
oprawie (min. 250 g/m2) 
- Wymiar: 14cm x 9cmx 1,4cm (+/- 
1cm) 
- Środek notesu: 100 kart /szt. (+/- 5%) 
- Kartki koloru białego, gładkie 
- Gumowy pasek do zamykania i 
zakładka w kolorze czerwonym lub 
czarnym  
 

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków 
2. Znaki zgodnie z wizualizacją 
3. Metoda znakowania: tampodruk, sitodruk  
4. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem:         

  

600 szt. 



2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powerbank Powerbank o pojemności 5000 mAh w 
obudowie wykonanej z bambusa ze 
zintegrowanym wskaźnikiem poziomu 
naładowania.  
- Produkt fabrycznie nowy. 
- Powerbank kompatybilny z typowymi 
smartfonami i tabletami. 
- Wymiary: 10 cmx2,4 cmx2,4cm (+/- 1 
cm). 
- Obudowa: bambus 
- Załączony kabel mikro USB lub USB. 
- Minimalna dł. kabla 15 cm.  

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków                                                                             
2. Metoda znakowania: tampodruk, grawer, druk 
cyfrowy 
3. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem:   

 

200 szt.  

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post it Karteczki samoprzylepne w 
kartonowym opakowaniu z grzbietem, 
Format okładki po złożeniu: 76x53 
mm, Format okładki po rozłożeniu: 
76x118 mmFormat karteczki: 72x50 
mm, Szerokość grzebietu: 112 mm 
tolerancja +/-10 % - dotyczy wszystkich 
ww. wymiarów. Liczba karteczek w 
bloczku: 100, karteczki przyklejone do 
tylnej okładki. Surowiec: okładka kreda 
matowa 350 g, wnętrze papier offset 
80 g. Druk: okładka 4+0, wnętrze 1+0 
(czarny). Uszlachetnienie: folia soft 
touch lub folia matowa nierysująca. 

1. Projekt wymaga korekty graficznej w zakresie 
treści oraz dodania logotypów Projektu 
2. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem: 

 

400 szt. 



4.  Butelka na wodę Butelka na wodę wykonana z RPET, 
szczelna o pojemności 500ml.                   
- Nie zawiera BPA 
- Butelka zamykana zakrętką na gwint    
- Kolor: przezroczysty szary                              
- Uchwyt do butelki sznurkowy                             
- Zakrętka srebrna matowa 

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków 
2. Metoda znakowania: tampodruk, grawerowanie 
3. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem:   

 

200 szt.  

5.  Torba filcowa Torba filcowa niezamykana wykonana 
z grubego jakościowego filcu w kolorze 
szarym o grubości 4 mm z 2 uchwytami 
wykończona czerwoną lamówką : 
- Kolor torby: szary 
- Wymiary torby 44x36x9 cm (+/- 5%) 
- Uchwyty bawełniane, długości ok. 65 
cm i szerokości 4 cm w kolorze 
czerwonym 
- Lamówka bawełniana w kolorze 
czerwonym obszywająca górne brzegi 
torby 
 

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków 
2. Metoda znakowania: tampodruk, druk laserowy, 
termotransfer 
3. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem:  

 
 

 

200 szt.  



6.  Adapter podróżny  Uniwersalny, podróżny adapter z 2 
portami USB, zawierający wtyczki 
pasujące w krajach Europy, Azji, 
Australii i Ameryki Północnej. 

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków 
2. Metoda znakowawania: tampodruk 
3. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem:  

 

200 szt.  

7.  Dzwonek rowerowy Tradycyjny okrągły dzwonek do 
roweru 
- Kolor: biały (100 szt.), czerwony (100 
szt.). 
- Wymiary: 5,4 x 5,1 cm (+/- 5%),               
- Materiał: ABS, aluminium 

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków, 
2. Metoda znakowania: tampodruk,                                          
3. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem:  

 

200 szt.  

8.  Portfel podróżny  Portfel podróżny                                          
- Rozmiar: 11,5 x 23,1 cm (+/- 2 cm) 
- Materiał: Eko Skóra                                    
- Kolor: szary 
-2 kieszenie na dokumenty,                      
4 kieszenie na karty kredytowe, 
kieszeń na bilet lotniczy 

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków 
2. Metoda znakowania: grawer laserem, tłoczenie 
3. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem:  

 

200 szt.  



9.  Portfel podróżny na zamek Portfel podróżny,                                         
- Kolor: szary                                                      
- Kolor suwaka: czerwony                              
- Rozmiar: 15 x 27 cm (+/- 5 %) 
- Materiał: Poliester 600D 
- 4 kieszenie na dokumenty, 5 kieszeni 
na karty kredytowe, kieszeń na bilet 
lotniczy, kieszeń zapinana na suwak, 
kieszeń zewnętrzna, zamknięcie na 
suwak 

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków 
2. Metoda znakowania: sublimacja 
3. Nadruk logotypów Projektu zgodnie ze wzorem:  

 

200 szt.  

10.  Poduszka podróżna  Dmuchana poduszka podróżna 
wykonana z miękkiego w dotyku 
weluru                                                                 
- Kolor szary                                                      
- Pakowana w etui z weluru                                
- logo naniesione  na poduszkę  

1. Korekta projektu: wyrównanie wielkości znaków                                      
2. Metoda znakowania: tampodruk 

 

200 szt.  



11.  Krawat jedwabny  Produkt fabrycznie nowy, Szerokość: 
7,0 – 7,5 cm w czubie, Długość: ok. 148 
cm (Tolerancja +/- 5%), Surowiec: 
materiał żakardowy, jedwab 100 %                          
Kolorystyka: szare ciemne tło z tkanym 
jasnym sygnetem jako patern;  Tkana 
czerwona metka z logo Marki 
doszywana obok wsuwki w kolorze 
czerwonym i białym;                                   
Opakowanie dedykowane: eleganckie, 
białe, twarde kartonowe min. 350 g 
pudełko przystosowane do transporu;  
Rozmiar: 25 cmx9,5 cmx2,5 cm 
(tolerancja +/- 10 %)                                 
Nadruk na kartonie: logo Marki i 
Projektu; Druk: 4+0, Krawaty 
dostarczone w opakowaniach. 

Nadruk logo Marki i logotypy Projektu w kolorze na 
wierzchu opakowania.   

 

50 szt. 

Zasady znakowania w projekcie: https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 

 

 

 

 

 

 


