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Załącznik nr 3 do siwz/ 

Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

 

Zakres I 

1. PenDrive obrotowy 16 GB – ilość 200 sztuk 

 

 
Rys. Przykładowy przedmiot zamówienia 

 

a) PenDrive z wytrzymałą obudową i obrotową o 360˚ metalową osłoną,  

b) USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1, 

c) pojemność: 16 GB, 

d) system operacyjny: min. Windows98/NT/ME/2000/XP/Vista/Win7, 

e) materiał: plastik, metal, 

f) wymiary: 54 mm x 19 mm x 10 mm (+/- 10 %), 

g) kolor osłonki: srebrny matowy, 

h) ilość zamówienia 200 sztuk, w tym z obudową: 

- w kolorze niebieskim – 50 szt., 

- w kolorze czerwonym – 50 szt.,  

- w kolorze zielonym – 50 szt., 

- w kolorze czarnym – 50 szt. 

a) znakowanie; grawer laserowy na metalowej osłonce, treść nadruku 

(jednostronnie) od lewej strony: logo UE, logo Województwa Śląskiego 

„Śląskie. Pozytywna energia”, logo KSOW, logo PROW, 

i) ostateczna wersja do uzgodnienia z Zamawiającym,  

j) pakowany w pudełko kartonowe, następnie zbiorczo w karton. Na kartonie 

powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i ilości sztuk 

w kartonie. 

Kolorystyka i układ graficzny logo KSOW, logo PROW, logo Województwa Śląskiego oraz 

Unii Europejskiej zostaną zaprojektowane ściśle według wytycznych zamieszczonych na 

stronach: 

- dla logo PROW oraz logo UE: www.prow.slaskie.pl 

- dla logo Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl/logo 

- dla logo KSOW: www.KSOW.pl 

 

 

 

 

http://www.prow.slaskie.pl/
http://www.silesia-region.pl/logo
http://www.ksow.pl/
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Zakres II 

1. Smycz metalowa z odpinaną końcówką – ilość 200 sztuk 

 

Rys. Przykładowy przedmiot zamówienia 

a) Metalowa smycz z odpinaną końcówką z ekoskóry PU.  

b) ilość zamówienia: 200 sztuk w tym: 

- 100 szt. – kolor czerwony, 

- 50 szt. - kolor niebieski, 

- 50 szt. – kolor czarny, 

c) Grawer na jednej stronie w kolejności: logo UE, logo Województwa Śląskiego 

„Śląskie. Pozytywna energia”, logo KSOW, logo PROW 

d) ostateczna wersja do uzgodnienia z Zamawiającym,  

e) Smycz pakowana jest na blistrze. 

f) Materiał: ekoskóra, metal 

g) Wymiary: 12 x 455 mm (+/- 10%)  

 
Kolorystyka i układ graficzny logo KSOW, logo PROW, logo Województwa Śląskiego oraz 

Unii Europejskiej zostaną zaprojektowane ściśle według wytycznych zamieszczonych na 

stronach: 

- dla logo PROW oraz logo UE: www.prow.slaskie.pl 

- dla logo Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl/logo 

- dla logo KSOW: www.KSOW.pl 

 

http://www.prow.slaskie.pl/
http://www.silesia-region.pl/logo
http://www.ksow.pl/
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2. Kubek ceramiczny – ilość 400 sztuk. 

 

Rys 1. Przykładowy wygląd kubka 

a) materiał: kubek ceramiczny; porcelana z zewnątrz matowa, wewnątrz 

błyszcząca, 

b) kolor: na zewnątrz czarny, w środku; żółty, niebieski, zielony, czerwony, 

c) pojemność: min. 300 ml., 

d) wymiary: wysokość 85 mm x Ø 90 mm (+/- 10%) 

e) ilość zamówienia: 400 sztuk w tym: 

- 100 szt. kubków ze środkiem żółtym, 

- 100 szt. kubków ze środkiem niebieskim, 

- 100 szt. kubków ze środkiem zielonym, 

- 100 szt. kubków ze środkiem czerwonym. 

f) znakowanie: nadruk kalkomania 1 kolor w jednym wersie w kolejności logo 

UE, logo Województwa Śląskiego „Śląskie. Pozytywna energia”, logo KSOW, 

logo PROW” oraz poniżej slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie”; 

g) ostateczna wersja do uzgodnienia z Zamawiającym,  

h) pakowane jednostkowo w pudełko kartonowe, następnie zbiorczo w karton: na 

kartonie powinna znajdować się informacja dotycząca przedmiotu i ilości 

zamówienia 

 
Kolorystyka i układ graficzny logo KSOW, logo PROW, logo Województwa Śląskiego oraz 

Unii Europejskiej zostaną zaprojektowane ściśle według wytycznych zamieszczonych na 

stronach: 

- dla logo PROW oraz logo UE: www.prow.slaskie.pl 

- dla logo Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl/logo 

- dla logo KSOW: www.KSOW.pl 

 

 

http://www.prow.slaskie.pl/
http://www.silesia-region.pl/logo
http://www.ksow.pl/

