
 

 

Znak postępowania: 9/GADZ/DZ/RPOWP/2018 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na dostawy gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań 

upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – 

popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”   

   

I) Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych gadżetów promocyjnych na 

potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód  

Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, 

RPO.03.03.01-20-0078/16, który jest realizowany przez Białostocką Fundację 

Kształcenia Kadr w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego, Izbą Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskim 

Forum Samorządowym, Miastem Bielsk Podlaski, Miastem Suwałki przy udziale 

realizatora Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – 

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”,  

 

Realizacja przedmiotu zamówienia polega w szczególności na: 

– opracowaniu projektów graficznych nadruku na gadżetach i materiałów promocyjnych;  

- uwzględnienia w projekcie graficznym następujących stałych elementów graficznych: 

logotyp UE, RPO WP, województwa podlaskiego oraz znaku graficznego projektu; 

- wykonanie nadruków na gadżetach oraz materiałach promocyjnych; 

- dostarczenie gadżetów na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez 

Zamawiającego na terenie województwa podlaskiego wraz z wniesieniem ich do 

pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 

 

II) Zakres zamówienia i szczegółowe wymagania:  

 

1) Celem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych gadżetów promocyjnych na 

potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie, w 

tym opracowanie projektów graficznych  i wykonanie nadruków na gadżetach i 

materiałów promocyjnych oraz dostarczenie materiałów i gadżetów na własny 

koszt i ryzyko w minimum 4 miejsca zlokalizowane po 1 w każdym subregionie 

województwa podlaskiego wskazane przez Zamawiającego. 



 

2) Gadżety i materiały promocyjne zostaną przekazane na podstawie protokołu 

dostawy. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego materiałów promocyjnych pod 

względem ilościowym i jakościowym,  Wykonawca sporządzi  protokół dostawy  

i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu. 

3) Wszystkie gadżety i materiały promocyjne powinny spełniać wymagania 

dotyczące zachowania spójnej identyfikacji wizualnej dla materiałów, które 

oznacza obowiązkowe logotypy: znak Unii Europejskiej, znak Funduszy 

Europejskich, logo promocyjnego województwa podlaskiego oraz informacja o 

współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z 

Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-

2020 w zakresie informacji i promocji oraz Kartą wizualizacyjną  regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020 i znakami 

zamieszczonymi na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl;  

4) Zachowanie układu graficznego i kolorystycznego hasła projektowego (plik 

graficzny dostarczy Zamawiający)  „DOBRY ZAWÓD FAJNE ŻYCIE”    

5) Projekt graficzny leży po stronie Wykonawcy. Projekt będzie uzgadniany z 

Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektów 

graficznych i wizualizacji przed dostawą artykułów promocyjnych w terminie 

uwzględniającym ostateczny termin dostawy. Materiały, treści (logo, napisy), 

wskazanie ostatecznych rozmiarów i form nadruków do projektu graficznego 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przedłoży projekt graficzny do akceptacji 

sw terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

 

III)  Gadżety, o których mowa powinno spełniać następujący minimalny zakres oraz 

warunki:  

Bluza z logo projektu 

Dane 

techniczne, 

minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Styl Unisex. Podwójne przeszycia. Dwuwarstwowy materiał w 

kapturze z kontrastowym kolorem wewnątrz. Kontrastowe sznurki 

przy kapturze. Kieszeń typu kangurek z małym, ukrytym wyjściem 

na słuchawki. Ukryte pętelki do słuchawek. Ściągacz przy 

mankietach oraz na dolnym brzegu bluzy.  Certyfikat WRAP.  

Materiał - 80% Bawełna /20% Poliester, Gramatura: 280 g/m² 

Rozmiary dostępność s-xl  

Kolor dostępność minimum 6 kolorów. 

Kolor i rozmiar do wyboru przed realizacją zamówienia 

Ilość 500 sztuk 

Nadruk Haft  

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/


 

Zdjęcie 

poglądowe 

 

 

 

Koszulka t-shirt 

Dane 

techniczne, 

minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Brak szwów bocznych, taśma wzdłuż karku, podwójne przeszycia 

przy rękawach i na dole koszulki, wygodny krój. 

Materiał 100% bawełna ring-spun, gramatura: min. 170 g/m², 

Rozmiary dostępność s-xl  

Kolor dostępność minimum 6 kolorów. 

Kolory i rozmiary do wyboru przed realizacją zamówienia 

Ilość 2 000 sztuk 

Nadruk nadruk pełen kolor, jedna strona,  

 

 

 

 

Pen drive – 8 GB 

Dane 

techniczne, 

minimalne 

wymagania 

Zamawiająceg

o 

Nośnik pamięci typu pendrive o pojemności 8 GB (zgodny z USB 

2.O) + dziurka do zawieszenia go + zawieszka typu krótka smycz 

tasiemka/sznurek + linka do zaczepienia o otwór w USB);  

Materiał: 

Pen-drive - Aluminium + plastik, 

smycz + linka do zaczepienia USB- poliester.  

Wymiary: 

pen-drive ok. długość 550-650 x szerokość 15-25 x grubość 10-15 

mm; 

- smycz- tzw. Krótka o długości min. 300 mm; nie więc niż 400 mm;  



 

Szerokość ok. 15 mm; wykonana z satyny lub gładkiego poliestru.  

Kolor dostępność w min. 10 barwach kolorystycznych zarówno 

obudowa jak i pendrive. Dowolne kombinacje kolorów. 

 

- każdy pendrive zapakowany osobno w pudełku o kolorze białym  

- gwarancja min. 12 m-cy od daty wystawienia faktury za pendrive;  

- dostawa do siedziby Zamawiającego w pudełkach po 100 sztuk, na 

każdym pudełku biała karta z napisem „Pendrive – 100 sztuk” 

Ilość 2 000 sztuk 

Nadruk - nadruk tamponowy 

 

Zdjęcie 

poglądowe 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

4. Torba płócienna 

Dane 

techniczne, 

minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Torba w formie worka, sznurek w kontrastowym kolorze worka, 

wykonany z bawełny o podwyższonej gramaturze.  

100% Bawełna,  Gramatura: 235 g/m².  

Wymiary: 33 x 45 cm  

Dostępność min. 2 kolory worków 

Kolor do wyboru przed realizacją zamówienia 

Ilość 4 000  sztuk 

Nadruk Jednostronny pełen kolor 



 

Poglądowe 

zdjęcie 

 
 

5. Linijka 

Dane 

techniczne, 

minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Plastikowa linijka z kątomierzem i lupką powiększającą, długość 

miarki – 15 cm;  

Materiał - plastik sprężynujący, folia lentikularna; 

Wymiary ok. długość 15,5-16,5 cm x  szerokość  45-55 mm x 

grubość – min. 1 mm; 

Kolor - Transparentny 

Każda linijka pakowana osobno w przezroczystą foliową torebkę; 

 Dostawa w pudełkach, na każdym pudełku biała kartka z opisem 

„Linijka szkolna – 100 szt.”; 

Ilość 5 000 sztuk 

Nadruk nadruk na folii – grafika/tło, wg. projektu; 

Poglądowe 

zdjęcie 

 

 

 

  

6. Długopis ilość sztuk  

Dane 

techniczne, 

minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

długopis z mechanizmem obrotowym, powierzchnia matowa, duży 

plastikowy wkład piszący na niebiesko, grawer na klipie lub nadruk 

na korpusie.  

Materiał - metal powlekany ABS, Stal, Plastik 

Oprawki – plastik/guma antypoślizgowa; 

Mechanizm wewnętrzny – plastik; 

Rozmiar ok. rozmiar: 14 cm, średnica ok. 1,1 cm; 



 

Kolor wkładu: niebieski 

Kolor długopisu dostępność minimum 5 kolorów. 

Kolory do wyboru przed realizacją zamówienia do zaakceptowania w 

kolorach 

Ilość 16 000 sztuk  

Nadruk grawer laserowy dwustronnie  

Zdjęcie 

poglądowe 

 

       
 

 

 

7. Ołówek drewniany 

 

Dane 

techniczne, 

minimalne 

wymagania 

Zamawiającego 

Ołówek drewniany, kolor czarny matowy, okrągły, zaostrzony 

ołówek HB z drewna lipowego z kolorową gumką, pokryty matową 

czarną farbą. 

Materiał - drewno lipowe 

Rozmiar - Średnica ok. ⌀ 0,7 cm; długość zaostrzonego ołówka ok. 

20 cm 

Kolor Ołówek - Czarny matowy, Gumka w kontrastowym kolorze 

(np. czerwony, żółty) 

Ilość 12 000 sztuk 

Nadruk druk full kolor UV 

Przykładowa 

wizualizacja 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Informacje dodatkowe  

1. Ilekroć w SOPZ lub SIWZ jest mowa w stosunku do określonego materiału, o 

wymiarze „ok.” należy przez to rozumieć wymiar z tolerancją +/- 10% od wymiaru 

podanego dla danego materiału, z zastrzeżeniem, że różnica w ww. granicach nie 

może powodować utraty funkcjonalności danego materiału. 

2. Wszystkie materiały/produkcje muszą mieć uregulowane kwestie majątkowych 

praw autorskich, które będą przekazane bez ograniczeń na Zamawiającego; 

3. Każdy materiał promocyjny musi być przekazany w celu archiwizacji do 

Zamawiającego w plikach otwartych na nośniku CD/DVD (2szt.) w ciągu 1 

tygodnia od dostarczenia zamówienia;  

4. Pakowanie wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów winno być tak 

wykonane, ażeby maksymalnie zabezpieczyć je – zastosować osobne opakowania, 

przegródki, wypełniacze itp., aby towar dotarł w całości, niepognieciony, 

nieporysowany. Towar z tego typu wadami będzie zwrócony Wykonawcy do 

poprawy; 

5. Jeżeli Zamawiający w otworzonej partii towaru znajdzie 10% uszkodzonego lub 

wadliwego materiału, to Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać 

całość towaru, przesortować go, dorobić braki i dostarczyć całość towaru wolnego 

od wad ponownie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na własny koszt. 

Punkt ten dotyczy odpowiedzialności za każdy materiał promocyjny otworzony 

nawet w dużo późniejszym terminie;  

6. W wypadku stwierdzenia usterek, w tym błędów w logotypach i zamieszczonych 

treściach Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt odebrać wadliwe materiały 

i dostarczyć nowe wolne od wad;  

7. Oznakowanie logotypami (nadruk, grawerowanie itp. techniki oznakowania) winno 

być dostosowane do materiału na jakim będzie ono nadrukowane i musi spełniać 

następujące warunki: czytelność logotypów, nieścieralność oraz trwałość w 

połączeniu z materiałem promocyjnym;  

8. Każda paczka dostarczona do Zamawiającego z towarem powinna by opakowana w 

szary papier/karton/pudełko, oklejona taśmą, z białą kartką i opisem - nazwę 

materiału promocyjnego, miesiącem i rokiem wykonania oraz ilości w paczce. 

Niewłaściwie oznakowane paczki nie będą przyjęte przez Zamawiającego i będą 

powodem do zwrotu towaru na koszt Wykonawcy; 

9. Zamawiający oczekuje oprócz wizualizacji graficznej każdego materiału 

promocyjnego w formie elektronicznej, dostarczenia przez Wykonawcę 2 szt. 

próbek materiałów promocyjnych z naniesionym oznakowaniem do akceptacji 

Zamawiającego (oprócz bluzy, torby i koszulki typu t-shirt). Jedna z nich 

pozostanie w siedzibie Zamawiającego jako wzór do weryfikacji materiałów 

promocyjnych, drugi zaś Wykonawca odbierze na swój koszt jako wzór do 

realizacji zamówienia. 

 

 



 

V. Współpraca z Zamawiającym  

 

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz 

współpracy z Zamawiającym, w tym:  

1. Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych,  

2. Bieżącego konsultowania realizowanej usługi;  

3. Pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania osobiste 

odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny i e-mail).  

 


