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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DLA CZĘŚCI I 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu w 2020 roku.  

Zakres zamówienia: 

- umiejscowienie projektów graficznych oraz innych oznaczeń na zamawianych artykułach promocyjnych (Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po uprzednim 
uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego), 
- wszystkie oferowane do dostawy artykuły promocyjne muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, spełniać wymagania jakościowe i ilościowe określone przez 
Zamawiającego w SIWZ,  
- dostarczenie produktów do siedziby Zamawiającego.  

Wszystkie oferowane produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, nie gorsze niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektów graficznych znakowania artykułów promocyjnych na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega możliwość wnoszenia poprawek do przedstawionych projektów, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić. 

Lp. Przedmiot Opis Sposób znakowania 
Ilość 
(szt.) 

Poglądowa wizualizacja Uwagi 

1. 

Kubek 
termiczny z 

przyciskiem do 
otwierania 

ustnika   

- ze stali nierdzewnej, 
- kolor czarny, 
- pojemność 400 ml (+/- 
10%), 
- rozmiar Ø 80 x 200 mm 
(+/- 10%), 
- ścianki wewnętrzne i 
zewnętrzne  wykonane ze 
stali nierdzewnej, 
- pokrywa wykonana z 
wysokiej jakości plastiku, 
- system otwierania i 
zamykania ustnika za 
pomocą przycisku; 
- każdy kubek pakowany 
osobno w kartonowe 
pudełko.  

Metoda znakowania: grawer laserowy 
(grawer rotacyjny) -  
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowania na danym produkcie 
(znakowanie trwałe, estetyczne, w pełni 
czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Nadruk na produkcie zgodny z projektem 
wykonanym przez Wykonawcę, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(logotypy do wykorzystania umieszczone 
pod tabelą),  
Grawer w 1 kolorze - kolor biały: 
- przód -  flaga Powstania 
Wielkopolskiego w obrysie, 
wyśrodkowana, wielkość: ok. 8 x 4 cm, 
- na środku na dole logotyp 27grudnia.pl 
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w obrysie, wielkość ok. 4 mm 
 - tył – wyśrodkowany na dole: logotyp 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w obrysie, wysokość  
ok. 2 cm. 

 

 
 
 
 

 

2. 
Kubek 

termiczny 

 
- pojemność 450 ml (+/- 
20%); 
- rozmiar Ø 90 x 220 mm 
(+/- 10%); 
- struktura podwójnych 
ścianek, ścianka 
wewnętrzna wykonana z 
metalu o podwyższonym 
standardzie, zewnętrzna z 
tworzywa sztucznego, 
- pokrywa wykonana z 
plastiku, 
- doczepiony silikonowy 
pasek, 
- w podstawie kubka 
umieszczona specjalna 
przyssawka 
uniemożliwiająca 
przypadkowe przewrócenie 
się kubka, 
- kolor biały, 
- każdy kubek pakowany 
osobno w tekturowe 
pudełko. 

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). 
Nadruk na produkcie zgodny z projektem 
wykonanym przez Wykonawcę, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(logotypy do wykorzystania umieszczone 
pod tabelą). 
- przód -  wyśrodkowana flaga Powstania 
Wielkopolskiego -full-color, wielkość 
ok. 8x4cm,  
- część dolna na środku logotyp 
27grudnia.pl, full-color, wielkość ok. 
4mm, 
- tył: wyśrodkowany na dole: logotyp 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, full-color, wysokość 
ok. 2cm. 
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3. 
Słuchawki  
z Bluetooth 

 
-  słuchawki douszne z 
Bluetooth  w wersji 4.0, 
- materiał plastik, kolor 
biały, 
- z funkcją zestawu 
głośnomówiącego, 
- z klawiszem do odbierania 
i kończenia połączeń, 
-  regulacja głośności, 
- akumulator o pojemności 
ok. 70 mAh, 
-  dołączony przewód do 
ładowania z wejściem USB, 
- umieszczone w białym, 
okrągłym etui zapinanym 
na zamek, 
- w środku kieszonka  
z siatki na przewód do 
ładowania, 
- całość zapakowana  
w foliowy woreczek. 
 

Metoda znakowania etui: tampodruk-  
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający 
osiągnięcie najlepszego efektu 
znakowania na danym produkcie 
(znakowanie trwałe, estetyczne, w pełni 
czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne). 
Nadruk na produkcie zgodny z projektem 
wykonanym przez Wykonawcę, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(logotypy do wykorzystania umieszczone 
pod tabelą). 
- przód -  wyśrodkowany logotyp 
Powstania Wielkopolskiego w wersji 
okrągłej o średnicy ok. 4 cm  ( w logotyp 
wpisana strona 27grudnia.pl). 
- tył -  wyśrodkowany logotyp Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, full-
color, wysokość  ok. 2 cm.  
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4. 
Czapka  

z materiału 
dżersejowego 

 - z dwuwarstwowego 
materiału dżersejowego o 
gramaturze 170 g/m²; 
(tolerancja +/- 10 %), 
- w jednolitym kolorze 
szarym, 
- zawartość bawełny min. 
30%,  
- gładki materiał 
stretchowy, dopasowujący 
się do kształtu głowy, 
- przedłużona część 
wieńcząca czapkę (typ 
oversize), 
- lekka, zapewniająca 
dobry poziom oddychania, 

Miejsce znakowania: strona 
wierzchnia oraz wszywka wewnętrzna. 
Metoda znakowania: termotransfer -  
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowania na danym produkcie 
(znakowanie trwałe, estetyczne, w pełni 
czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne).  
Nadruk na produkcie zgodny z projektem 
wykonanym przez Wykonawcę, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(logotypy do wykorzystania umieszczone 
pod tabelą). 
-przód  - wyśrodkowany logotyp 
Powstania Wielkopolskiego w wersji 
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- szwy wykonane równo i 
estetycznie, w taki 
sposób, aby nie 
wystawały nitki, 
- rozmiar uniwersalny 
(przeznaczony na głowę o 
obwodzie 55-60 cm), 
- wewnątrz wszyta 
wszywka, 
- zapakowana w foliowy 
worek. 

okrągłej o średnicy ok. 4,2 cm, full-color. 
Na wewnętrznej wszywce logotyp 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, full-color, wysokość  
ok. 1 cm. 

 
 

 

 
 
 

5. 

Plecak 
termiczny  
w kształcie 

worka 

 

- w kształcie worka, 
wykonany z wysokiej  
jakości poliestru, 
- z możliwością 
przechowywania żywności 
i napojów, 
- główna komora z izolacją 
termiczną typu PEVA, 
- plecak wyposażony  
w kieszeń zewnętrzną 
zamykaną na zamek  
z wyjściem na słuchawki, 
- wersja kolorystyczna 
produktu: czerwień, 
- rozmiar: 355x460 mm 
(tolerancja +/-10 %), 
- waga: 100 g (tolerancja 
+/-10 %),  
- materiał: poliester, peva, 
- szwy wykonane równo  
i estetycznie, w taki 
sposób, aby nie 
wystawały nitki, 
- opakowanie: worek 
foliowy. 
 

 
Miejsce znakowania: strona 
wierzchnia. 
Metoda znakowania: termotransfer -  
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowania na danym produkcie 
(znakowanie trwałe, 
estetyczne, w pełni czytelne, odporne 
na warunki atmosferyczne).  
Nadruk na produkcie zgodny z projektem 
wykonanym przez Wykonawcę, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(logotypy do wykorzystania umieszczone 
pod tabelą). 
-przód, na środku logotyp Powstania 
Wielkopolskiego, 1 kolor, wielkość  
ok. 21 x 14 cm, 
-tył, na środku logotyp w obrysie  
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, 1 kolor, wysokość ok. 
4 cm. 

200 
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6. 
Worek plecak 

bawełniany 

- worek plecak o 
wymiarach: 48 x 38 x 8 cm 
(wys/szer/gł) (tolerancja +/-
10 %),  
- z troczkami, 
- materiał bawełna 
naturalna 280 g/m2 
(tolerancja +/-10 %); 
- dno worka wzmocnione 
nieprzemakalną kodurą 
600 x 300D PVC 500 g/m2, 
- sznurki bawełniane: min. 
7mm: 2 x 1,9 m w kolorze 
czarnym lub 
szarym (tolerancja do 1 
cm); 
- troczki: taśma nośna do 5 
cm; 
- kolor czerwony z 
ciemnoszarym dnem. 

 

Miejsce znakowania: strona 
wierzchnia. 
Metoda znakowania: termotransfer -  
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowania na danym produkcie 
(znakowanie trwałe, estetyczne, w pełni 
czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne).  
Nadruk na produkcie zgodny z projektem 
wykonanym przez Wykonawcę, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(logotypy do wykorzystania umieszczone 
pod tabelą). 
- przód, na środku logotyp Powstania 
Wielkopolskiego, 1 kolor, wielkość ok. 
21 x 14 cm, 
- tył, na środku logotyp w obrysie  
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, 1 kolor, wysokość ok. 
4 cm. 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wymagana próbka 

7. 

Wielofunkcyjna 
bandana - 

komin 

  

- zapewniająca ochronę 
twarzy i głowy przed 
zimnem, gorącem, kurzem i 
wiatrem, 
- wykonana z wysokiej 
jakości oddychającego i 
szybkoschnącego materiału, 
- materiał: 100% poliester 
(oddychająca mikrofibra): 
- wymiar: 25x50 (tolerancja 
+/-10 %) cm - mierzone na 
płasko, 
- rozmiar: uniwersalny 
(rozciągliwa); 
- kolor szary, 
 - bezszwowa, 
- szybkoschnąca, 
- wewnątrz wszyta 

Miejsce znakowania: strona 
wierzchnia oraz wszywka wewnętrzna. 
Metoda znakowania: termotransfer -  
lub inny rodzaj znakowania 
umożliwiający osiągnięcie najlepszego 
efektu znakowania na danym produkcie 
(znakowanie trwałe, estetyczne, w pełni 
czytelne, odporne na warunki 
atmosferyczne).  
Nadruk na produkcie zgodny z projektem 
wykonanym przez Wykonawcę, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(logotypy do wykorzystania umieszczone 
pod tabelą). 
Nadruk w jednym miejscu, logotyp 
Powstania Wielkopolskiego w wersji 
okrągłej średnica ok. 8 cm, full-color. 
Na wewnętrznej wszywce logotyp 

200 
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wszywka, 
- pakowanie: worek 
foliowy. 

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, full-color, wysokość  
ok. 1 cm. 

8. 

 

Notes z gumką 
oraz ołówkiem 

- w formacie A5; 
- w sztywnej oprawie  
z zaokrąglonymi bokami,  
z elastyczną gumką, 
zakładką, szlufką na 
ołówek, 
- środek – papier  
o gramaturze  70 g/m2, 
chamois FSC, papier 
gładki, liczba stron - 160, 
rogi zaokrąglone; 
- wymiar: 14,5x21 cm 
(tolerancja +/-10 %), 
- kolor okładki: czerwony,        
- ołówek: okrągły, 
zaostrzony ołówek 
drewniany HB pokryty 
szarą farbą, 
- wymiary: 85x7x7 mm 
(tolerancja +/-5 %), 
- kolor: szary, 
- materiał: drewno, 
- opakowanie zestawu: 
worek foliowy. 

  

Notes: 
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). 
Nadruk na produkcie zgodny z projektem 
wykonanym przez Wykonawcę, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego 
(logotypy do wykorzystania umieszczone 
pod tabelą). 
- przód – logotyp Powstania 
Wielkopolskiego, wyśrodkowany,  
1 kolor (biały), o wymiarach ok 16 cm 
długość 9 cm,  
- tył: wyśrodkowany, na dole: logotyp 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego w obrysie, 1 kolor,  
wysokość ok 2 cm 

Ołówek: logotyp 27grudnia.pl, 1 kolor. 
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wymagana próbka 

 

UWAGA: 

1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek produktów wskazanych w poz. 1, 4, 6, 8 tabeli (załącznika nr 4A do SIWZ), w celu potwierdzenia zgodności 
oferty z treścią SIWZ. Próbki nie muszą zawierać elementów graficznych wymaganych przez Zamawiającego. 
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2. W celu wykazania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia kolorowych, 
czytelnych wydruków fotografii produktów, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (dotyczy poz. 2, 3, 5, 7 załącznika 4A do SIWZ). 
Zamawiający wezwie do ich złożenia Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona – art. 26 ust.2 ustawy Pzp.  
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Wzory logotypów 

Flaga Powstania Wielkopolskiego 1918 

 

Logotyp Powstania Wielkopolskiego  

 

Logotyp Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

 

Logotyp 27grudnia.pl 

 

 

 


