SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do Umowy
1. Wszystkie oferowane do dostawy produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego
gatunku, nie gorsze niż określone SiWZ-ie.
2. Zarówno propozycja układu graficznego jak i propozycja tłoczeń, haftu, graweru, nadruku bądź innej
formy znakowania wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po uprzednim uzgodnieniu i akceptacji przez
Zamawiającego wzoru przedmiotu zamówienia.
4. Zdjęcia zamieszczone w SiWZ-ie stanowią jedynie przykład wyglądu przedmiotu zamówienia
i mają wyłącznie charakter pomocniczy.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia, bez pobierania z tego tytułu
dodatkowych opłat, do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego, Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra.

1. DŁUGOPIS TYPU FULMO W ILOŚCI 300 SZT.
a. Opis: długopis typu FULMO (mix kolorów), to prosty, ale pełen uroku długopis o metalicznym
wykończeniu. Chwyt posiada delikatne tłoczenia ułatwiające trzymanie. Wykonany z aluminium,
posiada klip i wykończenia w kolorze srebrnym. Wkład w kolorze niebieskim. Mechanizm
automatyczny.
b. Materiał: aluminium.
c. Ilość: 300 sztuk.
d. Wymiary: 140 x Ø10 mm (+ / - 3%).
e. Kolor: mix kolorów: szary/srebrny – 50 szt., czerwony – 50 szt., czarny – 50 szt., zielony –
50 szt., niebieski – 50 szt., złoty – 50 szt., różowy – 50 szt., żółty – 50 szt. Zamawiający
dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Kolor wkładu: niebieski.
g. Nadruk: każdy długopis powinien posiadać nadruk monochromatyczny.
h. Technika zdobienia: grawer laserowy GPX, GP lub druk bezpośredni UV2.
i. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na długopisach powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
j. Opakowanie produktu: folia.
k. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!

Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. g/h/i).

2. DŁUGOPIS TYPU GELLE W ILOŚCI 100 SZT.
a. Opis: długopis typu GELLE to elegancja i wygoda pisania w jednym. Długopis wykonany jest
z metalu z wykończeniami chromowanymi lub złoconymi i posiada mechanizm typu twist.
Żelowy wkład o grubości 0,7 mm w kolorze niebieskim.
b. Materiał: metal.
c. Ilość: 100 sztuk.
d. Wymiary: 140 x 10 mm (+ / - 3%).
e. Kolor: mix kolorów: złoty – 20 szt., różowy/pudrowy – 20 szt., czarny – 20 szt., granatowy –
20 szt., srebrny – 20 szt. Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Kolor wkładu: niebieski.
g. Nadruk: każdy długopis powinien posiadać nadruk monochromatyczny.
h. Technika zdobienia: grawer laserowy GPX, GP lub druk bezpośredni UV2.
i. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na długopisach powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
j. Opakowanie produktu: folia.
k. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. g/h/i).

3. DŁUGOPIS EKOLOGICZNY „ZWIERZĘTA” W ILOŚCI 300 SZT.
a.
b.
c.
d.
e.

Opis: drewniane długopisy dla dzieci z główkami zwierząt.
Materiał/Tworzywo: drewno.
Ilość: 300 sztuk.
Wymiary: Ø 1,5 x 15 cm (+ / - 3%).
Kolor: mix wzorów: kogucik – 100 szt., miś – 100 szt., krówka – 100 szt. Zamawiający
dopuszcza inne wzory (zwierzątka) po wcześniejszej akceptacji.
f. Kolor wkładu: niebieski.
g. Nadruk: każdy długopis powinien posiadać nadruk monochromatyczny.
h. Technika zdobienia: tampondruk.
i. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na długopisach powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
j. Opakowanie produktu: folia.
k. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. g/h/i).

4. ŁÓWEK EKOLOGICZNY W ILOŚCI 600 SZT.
a. Opis: ekologiczne ołówki dla dzieci wykonane z drewna, nienaostrzone. Ozdobnie, wykończone
z zabawną główką. mix wzorów: tygrys, biedronka, mysz, żaba i krowa oraz cyfry od 0 do 9.
b. Materiał: drewno, nylon
c. Ilość: 600 sztuk.
d. Wymiary: Ø 0,7 x 21 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: mix kolorów – jak na zdjęciu. Zamawiający dopuszcza zmianę wzorów po wcześniejszej
akceptacji.
f. Nadruk: każdy ołówek powinien posiadać nadruk monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na ołówkach powinien zawierać logotypy: logo Funduszy
Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem
„Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Opakowanie produktu: folia.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h).

5. NOTATNIK A6 Z DŁUGOPSEM W ILOŚCI 250 SZT.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

Opis: notatnik (70 kartek w linie), w zestawie dopasowany kolorystycznie długopis.
Materiał: papier.
Ilość: 250 szt.
Wymiary: ok. A6 (+ / - 3%).
Kolor: czarno-naturalny – 100 szt., czerwono-naturalny – 100 szt. zielono-naturalny – 100 szt.,
niebiesko-naturalny – 100 szt.
Nadruk: każdy notatnik powinien posiadać nadruk monochromatyczny.
Technika zdobienia: tampodruk.
Znakowanie (treść nadruku): nadruk na notatnikach powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Opakowanie pojedyncze: folia.
Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!

Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h).

6. NOTATNIK Z WIZYTOWNIKIEM W ILOŚCI 25 SZT.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Opis: notatnik format A5 ze 128 kartkami w linie i wizytownikiem na 5 wizytówek.
Materiał: ekoskóra, papier.
Ilość: 25 szt.
Wymiary: 14,5 x 21 x 2,5 cm (+ / - 3%).
Kolor: granatowo-czarny – 15 szt., czerwono-czarny – 10 szt.
Nadruk: każdy notatnik powinien posiadać nadruk monochromatyczny.
Technika zdobienia: tampodruk.
Znakowanie (treść nadruku): nadruk na notatnikach powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym
po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

7. ZAWIESZKA ODBLASKOWA W ILOŚCI 300 SZT.
a. Opis: zawieszka odblaskowa wykonana z folii odblaskowej certyfikowanej 3M Scotchlite (lub
równoważnej o współczynniku odbicia światła min. 600 cd/lux/m2) z karabińczykiem metalowym
typu cilck. Mix wzorów i kolorów. Dopuszczane: sowa (owl), niedźwiedź (bear), kot (cat).
b. Materiał: materiał odblaskowy 3M TM ScotchliteTM.
c. Ilość: 300 szt.
d. Wymiary: ok. 6,6 x 6,2 cm. (+ / - 3%).
e. Kolor: sowa (OWL 3M WHITE/ FLUO YELLOW) – 100 szt., kot (CAT-FACE 3M WHITE /FLUO
YELLOW) – 100 szt., niedźwiedź (BEAR 3M WHITE/FLUO YELLOW) – 100 szt.
f. Nadruk: każda zawieszka odblaskowa powinna posiadać nadruk monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na odblaskach powinien zawierać logotypy: logo Funduszy
Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem
„Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym
po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

8. OPASKA NA RAMIĘ TYPU BLINKW ILOŚCI 100 SZT.
a. Opis: opaska na ramię typu BLINK, 2 LED i tryby migotania, zapięcie na rzep. Nakładana na
ramię opaska LED posiada dwa tryby świecenia: światło ciągłe oraz migające. Zapięcie na rzep
umieszczone na elastycznej szerokiej gumie zapewnia idealną regulację wielkości. Umieszczona
na gumie naszywka odblaskowa zapewnia dodatkową ochronę.
b. Materiał: ABS, silikon, TPR.
c. Ilość: 100 szt.
d. Wymiary: 37 x 190 x 13 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: żółty – 20 szt., czerwony – 20 szt., niebieski – 20 szt., zielony – 20 szt., biały – 20 szt.
f. Nadruk: każda opaska powinna posiadać nadruk monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na opaskach powinien zawierać logotypy: logo Funduszy
Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem
„Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym
po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

9. METALOWA SMYCZ W ILOŚCI 100 SZT.
a. Opis: Metalowa smycz z odpinaną końcówką z ekoskóry PU. Logo grawerujemy na metalowej
zapince. Smycz pakowana w kartonik.
b. Materiał: metal, ekoskóra.
c. Klamerka: zawieszka np. na telefon.
d. Ilość: 100 szt.
e. Wymiary: 455 x 12 mm, 390 mm (łańcuszek), 32 mm (ekoskóra), 43 mm (sznurek) (+ / - 3%).
f. Kolor: czarna – 40 szt., niebieska – 40 szt., zielona 40 szt., żółta – 40 szt., czerwona – 40 szt.
Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji, minimum 3 różne kolory.
g. Nadruk 2x: grawer + nadruk monochromatyczny.

h. Technika zdobienia 2x: grawer na metalowej końcówce + tampodruk na opakowaniu.
i. Znakowanie 2x (treść nadruku): nadruk na smyczach powinien zawierać napis: grawer –
Lubuskie, zaś nadruk monochromatyczny (na pudełku) powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
j. Pakowanie pojedyncze: w ozdobne kartonowe pudełko, etui.
a. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

10. SKŁADANY PLECAK W ILOŚCI 100 SZT.
a. Opis: składany plecak z przegrodą główną na zamek, regulowane paski na ramię/rączki,
odblaskowe elementy i karabińczyk. Pakowany w dopasowane kolorystycznie w etui.
b. Materiał: ripstop.
c. Ilość: 100 szt.
d. Wymiary: 30 x 42 x 11 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: czarny – 20 szt., czerwony – 20 szt., zielony – 20 szt., żółty – 20 szt., niebieski – 20 szt.
f. Nadruk: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na placykach powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie pojedyncze: woreczki z plecaka.

j.

Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!

Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

11. TORBA NA DOKUENTY W ILOŚCI 25 SZT.
a. Opis: torba na dokumenty, pionowa kieszeń z przodu i główna przednia na zamek
błyskawiczny, regulowany pasek na ramię.
b. Materiał: poliester 600D.
c. Ilość: 25 szt.
d. Wymiary: 37 x 29 x 9 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: czarna – 10 szt., beżowa (jasny kolor) – 15 sztuk.
f. Nadruk na opakowaniu: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na pasku od torby powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

12. CZAPKA Z DASZKIEM – BASEBALLOWA + LOGO HAFT W ILOŚCI 100 SZT.
a. Opis: indywidualna czapka baseballowa typu LIBERTY ze szczegółowym haftem,
6-segmentowa, wykonana z grubej szczotkowanej bawełny, z zapięciem na rzep
i wyszywanymi wywietrznikami, wykończenia w kolorze trójwarstwowego daszka, wzmocniony
segment przedni.
b. Materiał: 100% bawełna (np. typu heavy).
c. Ilość: 100 szt.
d. Wymiary: 22 x 17 x 16 cm (+ / - 3%).
e. Kolor PMS: biała – 20 szt., niebieska/granatowa – 20 szt., zielona – 20 szt., czerwona –
20 szt., czarna – 20 szt. Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Nadruk 2x: haft fullcolor i monochromatyczny.
g. Technika zdobienia 2x: fototransfer lub transfer, haft. Technika do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
h. Znakowanie 2x (treść nadruku): nadruk na czapeczce powinien zawierać logo Województwa
Lubuskiego – haft fullcolor, zaś nadruk na folii (opakowaniu) powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne – nadruk monochromatyczny. Miejsce nadruku (układ
graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie pojedyncze: woreczek foliowy.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. e/f/g)

13. SKŁADANY WOREK ZE SZNURKIEM W ILOŚCI 100 SZT.
a.
b.
c.
d.
e.

Opis: składany worek ze sznurkiem, pokrowiec w kształcie zwierzątka, z karabińczykiem.
Materiał: poliester 190T.
Ilość: 100 szt. – tj.: zebra – 25 szt., wieloryb – 25 szt., kurczak – 25 szt., żyrafa –25 szt.
Wymiary: 26,5 x 32,5 cm (+ / - 3%).
Kolor: biały worek – 25 szt., granatowy worek – 25 szt., pomarańczowy worek – 25 szt., żółty
worek – 25 szt.
f. Nadruk: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na workach powinien zawierać napis: Regionalny
Program Operacyjny – Lubuskie 2020 + logotypy: logo Funduszy Europejskich z dopiskiem
Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”,
logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce
nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. e/f/g)

14. SKŁADANA TORBA NA ZAKUPY Z POKROWCEM W ILOŚCI 200 SZT.
a. Opis/Materiał: składana torba na zakupy z pokrowcem, wykonaną z poliestru 190T. Składana
w mix kształtów np. winogron, pomarańcz. Minimum 3 różne rodzaje. Zamawiający dopuszcza
5 różnych kształtów i kolorów: truskawka, ananas, pomarańcza, jabłko, winogrono, kiwi,
pomidor.
b. Materiał: poliester 190T.
c. Ilość: 200 szt.
d. Wymiary: 38 x 40 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: zielony – 100 szt., czerwony – 100 szt., fioletowy – 50 szt., pomarańczowy – 50 szt.
Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Nadruk: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: termotranswer lub tampodruk. Technika do uzgodnienia
z Zamawiającym.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na torbach powinien zawierać logotypy: logo Funduszy
Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem
„Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie pojedyncze: pokrowiec.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. e/f/g)

15. SKŁADANA TORBA NA ZAKUPY Z POKROWCEM W RÓŻNYCH KSZTAŁTACH
I UCHWYTEM DO PASKA W ILOŚCI 200 SZT.
a. Opis: składana torba na zakupy z pokrowcem w różnych kształtach i uchwytem do paska.
Minimum 2 różne rodzaje. Zamawiający dopuszcza 3 różnych kształtów i kolorów: marchewka,
jabłko i banan.
b. Materiał: poliester 190T.
c. Ilość: 200 szt.
d. Wymiary: 53 x 31 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: żółty – 100 szt., czerwony – 50 szt., pomarańczowy – 50 szt. Zamawiający dopuszcza
inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Nadruk: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na torbach powinien zawierać napis: Fundusze
Europejskie dla rozwoju Lubuskiego + logotypy: logo Funduszy Europejskich z dopiskiem
Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”,
logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce
nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie pojedyncze: pokrowiec.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. e/f/g)

16. KOMIN TYPU TUBO W ILOŚCI 400 SZT.
a. Opis: komin typu TUBE oferuje szeroki wachlarz zastosowań. Zarówno latem jak i zimą
wielofunkcyjny komin jest niezbędnym gadżetem dla osób aktywnych. Wiele możliwości
wykorzystania – możliwość stosowania w charakterze opaski, czapki, chustki, szalika. Komin
wykonany z poliestru, który izoluje temperaturę.
b. Materiał: poliester.
c. Ilość: 400 szt.
d. Wymiary: 450 x 250 mm (+ / - 3%).

e. Kolor: zielony – 100 szt., błękitny – 100 szt., biały – 100 szt., pomarańczowy – 100 szt.
Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Nadruk: monochromatyczny na kominie.
g. Technika zdobienia: termotransfer sitodrukowy TS1.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na kominach powinien zawierać logotypy: logo Funduszy
Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem
„Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie pojedyncze: woreczek foliowy.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. e/f/g)

17. WODOODPORNY GŁOŚNIK PRZENOŚNY W ILOŚCI 100 SZT.
a. Opis: wodoodporny głośnik przenośny typu WAKE UP, poziom wodoodporności IPx4. Gumowy
korpus z funkcją menu. Na głośniku wygodne przyciski do sterowania z funkcją głośnomówiącą.
Przyssawka umożliwiająca przymocowanie urządzenia w każdym miejscu, np.: w łazience,
w samochodzie, w salonie, w podróży itd. Wbudowany Bluetooth. Możliwość połączenia
bezprzewodowo z dowolnym urządzeniem wyposażonym w Bluetooth. Zasilany przez USB,
zawiera kabel ładujący (dł. ok. 69 cm). Mocny akumulator 600 mAh. Bateria wbudowana: 400
mAh. Czas pracy na wbudowanej baterii: ok. 6 h. Zasięg do 10 m. Moc wyjściowa: 3W. Wysoka
jakość dźwięku. W zestawie: głośnik, kabelek do ładowania, instrukcja, estetyczne opakowanie
w sam raz na prezent.
b. Materiał: plastik / PCV.
c. Ilość: 100 szt.
d. Wymiary: ok. 8,5 x 5,3 cm (+ / - 3%).

e. Kolory: antracytowy – 20 szt., niebieski – 30 szt., różowy – 30 szt., zielony – 20 szt.
Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji. Minimum 3 różne kolory.
f. Nadruk: monochromatyczny (na opakowaniu).
g. Technika zdobienia: tampodruk.
a. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na głośnikach powinien zawierać logotypy: na
opakowaniu logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa
Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do
uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
h. Pakowanie pojedyncze: pudełko.
i. Pakowane: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca przedmiotu
i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. e/f/g).

18. PARASOLKA W ILOŚCI 50 SZT.
a. Opis: parasol typu REVERS (składany odwrotnie) wyróżnia się nie tylko kształtem ale też
funkcjonalnością. Przez odwrócenie ruchu zamknięcia parasola woda, która osadziła się na
czaszy pozostaje wewnątrz. Dzięki temu użytkownik oraz otoczenie pozostają suche.
Dodatkowo parasol wyróżnia się charakterystyczną rączką, która jest bardzo przydatna
w sytuacjach gdy trzeba wykonać czynność obiema rękoma.
b. Materiał: parasol wykonany z podwójnej tkaniny typu pongee 19OT poliester, metal, tworzywo.
c. Ilość: 50 szt.
d. Wymiary: średnica czaszy 116 cm x dł. 86 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: czarno-czerwona – 20 szt., czarno-niebieska – 15 szt., czarno-zielona – 15 szt.
Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Nadruk 2x: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia 2x: transfer tradycyjny S,TD.
h. Znakowanie 2x (treść nadruku): nadruk na parasolkach powinien zawierać: na czaszy
głównej: logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu” + logotypy na
pokrowcu/opakowaniu: logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo

i.
j.

Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej
z dopiskiem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ
graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Pakowanie pojedyncze: pokrowiec na parasolkę lub woreczek foliowy.
Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!

Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

19. ZESTAW PODRÓŻY TYPU ELLA W ILOŚCI 350 SZT.
b. Opis: zestaw podróżny typu ELLA zawierający ładowarkę samochodową oraz słuchawki, które
umieszczone są w małym i wygodnym etui, zamykanym na zamek błyskawiczny.
c. Materiał: tworzywo, metal.
d. Ilość: 350 szt.
e. Wymiary: 83 x 65 x 40 mm (etui) (+ / - 3%).
f. Kolor: czarny – 100 szt., biały – 100 szt., czerwony – 50 szt., zielony – 50 szt., niebieski –
50 szt. Zamawiajmy dopuszcza zmianę kolorów po wcześniejszej akceptacji.
g. Nadruk: monochromatyczny na etui (opakowaniu).
h. Technika zdobienia: tampodruk.
i. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na zestawie – etui powinien zawierać logotypy: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
j. Pakowanie pojedyncze: etui w kolorze zestawu.
k. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. g/h/i)

20. WYKRYWACZ KLUCZY W ILOŚCI 100 SZT.
a. Opis: wykrywacz kluczy Bluetooth to wielofunkcyjne, dwukierunkowe urządzenie, kompatybilne
z systemem Android i IOS, które posiada: alarm przypominający – kiedy telefon oddali się od
wykrywacza na 25 metrów, załącza się sygnał alarmowy w obu urządzeniach, alarm aktywacji –
kiedy klucze są blisko nas, ale i tak nie wiemy gdzie są, wystarczy nacisnąć przycisk, aby
aktywować alarm ułatwiający odnalezienie ich, zapamiętuje lokalizację GPS – wystarczy
przytrzymać przycisk wykrywacza, aby telefon zapamiętał daną lokalizację, np. auta na
parkingu, lub ciekawego miejsca w którym jesteśmy, samowyzwalacz migawki – dzięki temu
małemu urządzeniu, możemy zrobić zdjęcie z daleka, wystarczy nacisnąć przycisk, a telefon
robi zdjęcie, dyktafon – posiada zdalne uruchamianie nagrywania głosu. Dodatkowo urządzenie
zostało wyposażone w układ oszczędności baterii, co pozwala korzystać z niego długi czas.
b. Materiał: ABS.
c. Ilość: 100 sztuk.
d. Wymiary: 3,1 x 5,2 x 1 (+ / - 3%).
e. Kolor: czarny – 25 szt., zielony – 25 szt., niebieski/granatowy – 25 szt., różowy – 25 szt., żółty
– 25 szt. Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Nadruk 2x: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie 2x (treść nadruku): nadruk na wykrywaczach kluczy powinien zawierać logotyp:
logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu” oraz na opakowaniu:
logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie pojedyncze: w woreczek foliowy.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!

Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

21. NOTATNIK CYFROWY TYPU TRUST WIZZ W ILOŚCI 50 SZT.
a. Opis: wysokiej jakości i bardzo wytrzymały cyfrowy notatnik, 8,5-calowy ekran LCD (175 x 125
mm). Robi notatki, rysunki lub nauczy dzieci pisać bez marnowania papieru. Czuła na nacisk
powierzchnia pisania umożliwia tworzenie linii o różnej grubości. Użyj przycisku Erase, aby
wyczyścić cały ekran za pomocą jednego kliknięcia.
b. Ilość: 50 sztuk.
c. Wymiary: 8,5-calowy ekran LCD (175 x 125 mm). Całość: szer. 140 mm x gł. 200 mm.
(+ / - 3%).
d. Zasilanie: bateryjne.
e. Typ piórka: bezprzewodowe.
f. Przyciski: erase.
g. Dodatkowe informacje: dostosowany dla osób prawo i lewo ręcznych.
h. Kolor: czarno-niebieski.
i. Gwarancja: 24 miesiące.
j. Załączona dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim. Karta gwarancyjna.
k. Wyposażenie: rysik. Wbudowany schowek rysika.
l. Waga: waga 95 g.
m. Nadruk: monochromatyczny (na opakowaniu).
n. Technika zdobienia: tampodruk.
o. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na notatnikach powinien zawierać logotypy:
na opakowaniu: logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo
Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej
z dopiskiem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ
graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
p. Pakowanie pojedyncze: pudełko.
q. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. m/n/o)

22. BRELOK DO KLUCZY „POMPON” W ILOŚCI 200 SZT.
a. Opis: brelok w kształcie tzw. pomponu wykonany z miękkiego, sztucznego futerka. Świetnie
sprawdzi się jako dodatek do kluczy lub do torebki. Bardzo przyjemny w dotyku. Do breloka
dołączona jest ozdobna blaszka. Mix kolorów.
b. Materiał: metal, sztuczne futerko.
c. Ilość: 200 szt.
d. Kolor: szary – 40 szt., niebieski – 40 szt., czarny – 40 szt., zielony – 40 szt., różowy – 40 szt.
Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
e. Wymiary: brelok 70 x 80 mm, blaszka 30 x 20 mm (mm) (+ / - 3%).
f. Nadruk 2x: grawer GS – blaszka, monochromatyczny – na opakowaniu.
g. Technika zdobienia 2x: grawer i tampodruk.
h. Znakowanie 2x (treść nadruku): nadruk na brelokach powinien zawierać napis: grawer na
blaszce: logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie” + logotypy na opakowaniu:
logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie
Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie pojedyncze: woreczek foliowy.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

23. BRELOK DO KLUCZY „ROWER” Z PROSTOKĄTNĄ PLAKIETKĄ W ILOŚCI
1000 SZT.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

Opis: brelok do kluczy w kształcie roweru, wykonany z aluminium. Mix kolorów.
Materiał: aluminium.
Ilość: 1000 sztuk.
Kolor: czarny – 250 szt., czerwony – 250 szt., niebieski – 250 szt., srebrny – 250 szt.
Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
Wymiary: 3,5 x 5,7 x 0,4 cm (+ / - 3%).
Nadruk 2x: monochromatyczny (na opakowaniu i na breloku).
Technika zdobienia 2x: tampodruk oraz grawer.
Znakowanie 2x (treść nadruku): nadruk na brelokach powinien zawierać logotypy: na breloku
grawer – napis Lubuskie oraz na opakowaniu: logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Program
Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii
Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku
(układ graficzny) do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Pakowanie jednostkowe: w woreczek foliowy.
Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!

Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. /f/g/h)

24. LATARKA TYPU CORONA W ILOSCI 400 SZT.
a. Opis: latarka typu Corona z 6 mocnymi diodami LED, i 3 trybami świecenia – stałe mocne
(100% mocy), normalne (50% mocy) i miganie (100% mocy), z aluminiowym, dopasowanym
kolorystycznie karabińczykiem i magnesem z tyłu, w plastikowej obudowie. Mix kolorów.
b. Materiał: plastik/aluminium.
c. Ilość: 400 szt.
d. Wymiary: 7 x 3,4 x 2,3 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: czarny – 100 szt., czerwony – 100 szt., niebieski – 50 szt., zielony – 50 szt., fioletowy –
50 szt., różowy – 50 szt. Zamawiający dopuszcza inne kolory po wcześniejszej akceptacji.
f. Nadruk: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na latarkach powinien zawierać: logo Funduszy
Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego z dopiskiem
„Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny) do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Opakowanie pojedyncze: woreczek foliowy lub pudełeczka.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

25. APTECZKA W POKROWCU – 8 ELEMENTÓW W ILOŚCI 200 SZT.
a. Opis: apteczka w pokrowcu – w środku 8 elementów: pęseta, rolka plastra, bandaż w rolce, 2
jałowe opatrunki, chusteczka nasączona alkoholem, chusteczka przeciw komarom, wacik
antyseptyczny, nożyczki.
b. Materiał: nylon 210D.
c. Ilość: 200 szt.
d. Wymiary: 10,7 x 13,5 x 0,5 cm (+ / - 3%).
e. Kolor: apteczka w pokrowcu czerwonym – 200 szt., apteczka w pokrowcu
niebieskim/granatowym – 200 szt.
f. Nadruk: monochromatyczny.
g. Technika zdobienia: tampodruk lub sitodruk. Technika do uzgodnienia z Zamawiającym.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na pokryciu apteczki powinien zawierać: napis
www.rpo.lubuskie.pl + logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo
Województwa Lubuskiego z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej
z dopiskiem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ
graficzny)do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
i. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

26. BIDON ICE650 ML + 20 ML W ILOŚCI 50 SZT.
a. Opis: bidon pozwalający na przygotowanie własnej lemoniady dzięki wbudowanemu wyciskaczowi
do cytrusów oraz wkładowi chłodzącemu. Siteczko umieszczone wewnątrz ustnika gwarantuje,
że do napoju nie dostaną się pestki pozostałe po wyciśnięciu soku z owoców. Wszystkie elementy
bidonu są łatwe do demontażu, co daje możliwość ich dokładnego wyczyszczenia. Bidon został
wykonany z Tritanu, który jest nowoczesnym, wysokiej jakości tworzywem, trwalszym i bardziej
wytrzymałym niż szkło, a dodatkowo bezpiecznym w kontakcie z żywnością, dzięki zastosowaniu
technologii BPA FREE.
b. Materiał: tritan / silikon.
c. Ilość: 50 szt.
d. Wymiary: śr. 68 x 273 mm (+ / - 3%).
e. Pojemność: 650 ml.
f. Kolor: niebieski – 25 szt., zielony – 25 szt.
g. Nadruk: monochromatyczny (na opakowaniu).
h. Technika zdobienia: tampodruk.
i. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na bidonach powinien zawierać: na opakowaniu/pudełku:
logo Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny)do uzgodnienia z Zamawiającym po
podpisaniu umowy.
j. Opakowanie pojedyncze: pudełko.

k. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. g/h/i)

27. PRAKTYCZNE ETUI NA WIZYTÓWKI W ILOŚCI 20 SZT.
a. Opis: klasyczne etui na dokumenty wykonane z naturalnej skóry włoskiej. Posiada miejsce na
dowód rejestracyjny i np. dowód osobisty i prawo jazdy (jedna kieszeń i sześć miejsc na karty).
b. Materiał: skóra naturalna.
c. Ilość: 20 szt.
d. Kolor: niebieski/granatowy – 10 szt., czarny – 10 szt. Zamawiajmy dopuszcza zmianę kolorów po
wcześniejszej akceptacji.
e. Wymiary: 9 x 12 cm (+ / - 3%).
f. Nadruk: monochromatyczny (na opakowaniu).
g. Technika zdobienia: tampodruk.
h. Znakowanie (treść nadruku): nadruk na etui powinien zawierać: na opakowaniu/pudełku: logo
Funduszy Europejskich z dopiskiem Program Regionalny, logo Województwa Lubuskiego
z dopiskiem „Lubuskie Warte zachodu”, logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne. Miejsce nadruku (układ graficzny)do uzgodnienia z Zamawiającym po
podpisaniu umowy.
i. Opakowanie pojedyncze: ozdobne pudełko.
j. Pakowanie zbiorcze: w karton. Na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca
produktu i ilości sztuk w danym kartonie. Informacja nie może być napisana tzw. odręcznie!
Przykład/Wzór (uwaga: wzór nie zawiera wymaganego pełnego oznakowania, nadruk musi być
zgodny z opisem lit. f/g/h)

UWAGI:
1. Zamawiający dopuszcza różnicę od podanych rozmiarów/wymiarów do -/+3%.
2. Wszystkie ww. pozycje winne być opakowane w karton. Na kartonie powinna się znaleźć
informacja o rodzaju produktu i ilości sztuk – czytelnie, wydruk komputerowy (nie pisany
odręcznie). Jeśli Zamawiający otrzyma paczki źle opisane lub w ogóle, będą one bez
otwierania zwrócone Wykonawcy.
3. Wykonawca wykona materiały promocyjne zgodnie z Wytycznymi IZ RPO w sprawie informacji
i promocji dla Beneficjentów RPO oraz Księgą Marki Lubuskie. Wymienione wyżej dokumenty
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej w dniu podpisania umowy.
4. Wszystkie logotypy, oznakowania z tekstami zostaną przekazane na nośniku elektronicznym
po podpisaniu umowy.
5. Nadruk powinien być wykonany przez Wykonawcę, po wcześniejszym zaakceptowaniu miejsca
oraz rozmiaru umieszczenia logotypów przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektów graficznych
wszystkich materiałów promocyjnych opisanych w SiWZ-ie do akceptacji Zamawiającego –
materiały przeznaczone do druku.

Wzór logotypów (dopuszcza się pasek pionowy i poziomy):

Inne:
Hasło: „Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego”

