
 

Załącznik nr 3 do siwz/ 

Załącznik do wzoru umowy 

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Długopis metalowy – 500 sztuk 

Długopis z metalowym korpusem i chromowanymi wykończeniami (klips, końcówka)  

z mechanizmem automatycznym wciskanym i dekoracyjnymi obręczami ułatwiającymi 

trzymanie. 

Parametry: (+/- 20%): długość: 140 mm, średnica korpusu: 10 mm 

Kolor korpusu: grafitowo-srebrny  

Wkład długopisu: niebieski lub czarny 

Wykończenia: klips, końcówka, obręcze ułatwiające trzymanie - chromowane 

Metoda znakowania: grawer laserowy 

Jakość znakowania: niezmywalne i odporne na ścieranie 

Umieszczenie logo: 3 logotypy umieszczone wzdłuż korpusu długopisu (po kolei od 

strony końcówki): 

 logo EWT 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Unii Europejskiej 

 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

Wysokość każdego logotypu: 0,5 cm (+/- 20%). 

Opakowanie: Opakowanie zbiorcze, oraz opakowania jednostkowe, w których powinno 

znajdować się po 100 sztuk produktu 

Przykładowy wzór: 

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm


 

2. Komplet piśmienniczy (długopis + pióro) – 100 sztuk 

Zestaw piśmienny składający się z długopisu i pióra wiecznego w ozdobnym opakowaniu 

– aluminiowym pudełku w dwóch kolorach. 

Parametry (+/- 20%): Długość/średnica tuby: 15,5x5 cm 

Pudełko: aluminiowa tuba z elementami skóry PU dostosowanej do koloru 

długopisu/pióra, tj. czarnym i burgundowym (odcienie brązu/czerwieni) 

Korpus długopisu/pióra: metalowy, srebrny korpus pokryty skórą PU koloru czarnego 

(50 sztuk) i burgundowego – 50 sztuk 

Wkład długopisu: czarny  

Metoda znakowania: grawer laserowy lub tampodruk 

Kolor nadruku: czarny 

Jakość znakowania: niezmywalne i odporne na ścieranie 

Umieszczenie logo: 3 logotypy umieszczone na aluminiowej tubie: 

 logo EWT 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Unii Europejskiej 

 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Wysokość każdego logotypu: 0,8 cm (+/- 20%). 

Przykładowy wzór: 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm


 

3. Podgrzewacz do kubka USB – 100 sztuk 

Podgrzewacz do kubka na USB z płytą grzewczą ze stali nierdzewnej, 3 lub 4 porty USB, 

przycisk ON/OFF, kabel  USB (ok. 100 cm)  dołączony do zestawu.  

Parametry (+/- 20%): długość/szerokość: 120 mm 

Kolor: odcienie niebieskiego i/lub odcienie szarości  

Metoda znakowania: Druk bezpośredni, tampodruk  

Kolor nadruku: monochromatyczny – biały lub czarny 

Jakość znakowania: niezmywalne i odporne na ścieranie 

Umieszczenie logo: 3 logotypy umieszczone na zewnętrznej części 

podgrzewacza(dokładne miejsce do ustalenia z Zamawiającym) 

 logo EWT 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

Wysokość każdego logotypu: 1,5 cm (+/- 20%). 

Pakowanie: Opakowania jednostkowe oraz opakowanie zbiorcze, na którym powinna 

znajdować się liczba sztuk produktu. 

Przykładowy wzór: 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm


 

4. Biurowy wiatrak z końcówką umożliwiającą podłączenie do USB – 100 sztuk 

 

Wymiary: 14,5 x 15,0 x 9,5 cm (+/- 20%) 

Kolor: odcienie szarości i/lub odcienie czarnego 

Materiał: polipropylen 

Metoda znakowania: tampodruk lub naklejka epoksydowa 

Kolor nadruku: monochromatyczny – biały lub czarny 

Jakość znakowania: niezmywalne i odporne na ścieranie 

Umieszczenie logo: 3 logotypy umieszczone na obudowie wiatraczka (dokładne miejsce 

do ustalenia z Zamawiającym): 

 logo EWT 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

Wysokość każdego logotypu: 1,0 cm (+/- 20%). 

Pakowanie: Opakowania jednostkowe oraz opakowanie zbiorcze, na którym powinna 

znajdować się liczba sztuk produktu. 

Przykładowy wzór: 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm


 

5. Ładowarka samochodowa – 200 sztuk 

Przejściówka przystosowana do gniazda zapalniczki samochodowej z dwoma portami USB 

oraz czerwoną lampką – wskaźnikiem ładowania. 

Kolorystyka: 100 ładowarek koloru srebrnego/szarego, 100 w kolorze niebieskim.  

Kolor nadruku: biały lub czarny (monochromatyczny) 

Metoda znakowania: tampodruk 

Wymiary: 5,5 cm, średnica: 2,4 (+/- 20%) 

Materiał: Plastik z elementami metalowymi 

Logotypy: 3 logotypy umieszczone wzdłuż korpusu ładowarki:  

 logo EWT 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Wysokość nadruku: 1cm (+/- 20%) 

 

Przykładowy wzór: 

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm


 

6. Pokrowiec na odzież – 150 sztuk 

 

Praktyczny pokrowiec odzieżowy, z okienkiem, zapinany na zamek 

Kolorystyka: czarny z elementami białego 

Kolor nadruku: biały lub srebrny, monochromatyczny 

Metoda znakowania: tampodruk 

Wymiary produktu: długość/szerokość – 100cm x 60 cm  (+/- 20%) 

Materiał: PEVA i/lub poliester 

Logotypy: 3 logotypy umieszczone na przedniej części pokrowca (dokładne miejsce 

nadruku zostanie uzgodnione z Zamawiającym):  

 logo EWT 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

Wysokość nadruku: 5 cm (+/- 20%) 

Przykładowy wzór: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm


 

7. Pokrowiec/torba na laptop – 60 sztuk 

 

Torba ze wzmacnianą kieszenią mieszcząca laptop o wielkości nie mniejszej niż 15,4 cali. 

Jedna komora główna oraz kieszeń z przodu zamykana na suwak. W komplecie: odpinany 

i regulowany pasek na ramię.  

Kolorystyka: 30 sztuk produktu w kolorze czarnym z elementami szarości ew. 

niebieskiego lub czerwieni, 30 sztuk produktu w kolorze niebieskim z elementami 

czerni/szarości lub czerwieni 

Kolor nadruku: monochromatyczny (biały, srebrny lub czarny – do uzgodnienia z 

zamawiającym) 

Metoda znakowania: sitodruk lub transfer 

Materiał: Poliester  

Rozmiar produktu: 44x11x33cm  (+/- 20%) 

 

Logotypy: 3 logotypy umieszczone na przedniej części pokrowca (dokładne miejsce 

znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym):  

 logo EWT 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

Wysokość nadruku: 4 cm (+/- 20%) 

Opakowanie: Każda torba zapakowana w foliowe opakowanie jednostkowe oraz 

opakowanie zbiorcze, na którym widnieć powinna liczba znajdujących się w nim 

produktów.  

Przykładowe wzory: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm


 

8. Latarka do torebki – 100 sztuk 

Praktyczna, plastikowa lampka LED zaczepiana we wnętrzu torebki, umożliwiająca szybką 

lokalizację poszukiwanych przedmiotów.  

Kolorystyka: biały 

Kolor nadruku: monochromatyczny (czarny) 

Metoda znakowania: tampodruk 

Materiał: plastik 

Wymiary: 8x4,6x1 cm (+/- 20%) 

  

Logotypy: 3 logotypy umieszczone na przedniej części latarki (dokładne miejsce 

znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym):  

• logo EWT 

• logo Województwa Śląskiego 

• logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Wielkość nadruku: wysokość 1cm (+/- 30%) 

Opakowanie: opakowanie jednostkowe, opakowanie zbiorcze na którym widnieć 

powinna liczba znajdujących się w nim produktów.  

Przykładowy wzór: 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Notatnik z długopisem - 300 sztuk 

 

Ekologiczny kołonotatnik z dopasowanym kolorystycznie długopisem zawierający min. 70 

kartek wykonanych z przetworzonego papieru.  

 
Kolorystyka: beżowo-czarny (100 sztuk), beżowo-niebieski (100 sztuk) i beżowo-

czerwony (100 sztuk) 

Kolor nadruku: monochromatyczny, czarny 

Metoda znakowania: tampodruk 

Materiał: Papier ekologiczny, kartonowy długopis z zakładkami wykonanymi z ABS-u 

Wymiary: 14 x 8 x 1 cm  (+/- 30%) 

 

Logotypy: 3 logotypy umieszczone na okładce kołonotatnika (dokładne miejsce 

znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym):  

• logo EWT 

• logo Województwa Śląskiego 

• logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Wielkość nadruku: wysokość 2 cm (+/- 30%) 

Opakowanie: Opakowanie zbiorcze z oznaczoną liczbą znajdujących się w nim 

produktów.  

Przykładowy wzór: 

 

 



 

10. Bidon – 150 sztuk 

Butelka sportowa na napoje z pojemnikiem na lód i kompasem.  

Kolorystyka: czarny (50 sztuk), niebieski (50 sztuk) i czerwony (50 sztuk) 

Kolor nadruku: monochromatyczny, czarny 

Metoda znakowania: tampodruk 

Materiał: plastik 

Wymiary: średnica – 6 cm, wysokość 20 cm  (+/- 20%) 

 

 Logotypy: 3 logotypy umieszczone w przedniej części bidonu (dokładne miejsce 

znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym):  

• logo EWT 

• logo Województwa Śląskiego 

• logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Wielkość nadruku: wysokość 1 cm (+/- 30%) 

Opakowanie: Opakowanie jednostkowe oraz opakowanie zbiorcze z oznaczoną liczbą 

znajdujących się w nim produktów.  

Przykładowy wzór: 

 

 



 

11. Lampka rowerowa – 100 sztuk 

Lampka rowerowa z uchwytem do mocowania posiadająca co najmniej 2 tryby światła: 

stałe i migające. Ładowana bateriami AA lub AAA (niedołączone do zestawu) 

Kolorystyka: czarny  

Kolor nadruku: monochromatyczny, biały 

Metoda znakowania: tampodruk lub sitodruk 

Materiał: plastik (ABS), szkło 

Wymiary: średnica – 3,5 cm, wysokość 10 cm  (+/- 30%) 

 

 Logotypy: 3 logotypy umieszczone w przedniej części bidonu (dokładne miejsce 

znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym):  

• logo EWT 

• logo Województwa Śląskiego 

• logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Wielkość nadruku: wysokość 1 cm (+/- 30%) 

Opakowanie: Opakowanie jednostkowe oraz opakowanie zbiorcze z oznaczoną liczbą 

znajdujących się w nim produktów.  

Przykładowy wzór: 

 



 

12. Słuchawki douszne – 100 sztuk 

Lekkie słuchawki podróżne zapakowane w okrągłe pudełko z silikonową nakładką.  

Kolorystyka: czarne słuchawki z elementami białego w czarno-białym opakowaniu 

Kolor nadruku: monochromatyczny, czarny lub biały 

Metoda znakowania: tampodruk lub termotransfer 

Materiał: słuchawki wykonane z PCV z silikonową nakładką, pudełko – plastik (ABS)  

Wymiary: średnica opakowania: 7cm  (+/- 30%) 

Logotypy: 3 logotypy umieszczone na opakowaniu (dokładne miejsce znakowania do 

uzgodnienia z Zamawiającym):  

• logo EWT 

• logo Województwa Śląskiego 

• logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Wielkość nadruku: wysokość 1,5 cm (+/- 30%) 

Opakowanie: Opakowanie jednostkowe oraz opakowanie zbiorcze z oznaczoną liczbą 

znajdujących się w nim produktów.  

Przykładowy wzór: 

 

 



 

13. Lampka do czytania na USB – 100 sztuk 

Lampka LED umożliwiająca podłączenie do komputera przy pomocy wejścia USB na 

chromowanym, elastycznym ramieniu.  

Kolorystyka: srebrny z elementami czarnego 

Kolor nadruku: monochromatyczny, czarny  

Metoda znakowania: tampodruk lub grawer laserowy 

Materiał: elementy wykonane z metalu (chromowane); plastik 

Wymiary: długość ramienia: 45cm  (+/- 30%), średnica: 1 cm (+/- 30%) 

Logotypy: 3 logotypy umieszczone lampce (dokładne miejsce znakowania do 

uzgodnienia z Zamawiającym):  

• logo EWT 

• logo Województwa Śląskiego 

• logo Unii Europejskiej 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Wielkość nadruku: wysokość 0,5 cm (+/- 30%) 

Opakowanie: Opakowanie jednostkowe oraz opakowanie zbiorcze z oznaczoną liczbą 

znajdujących się w nim produktów.  

Przykładowy wzór: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Składany parasol z lampką LED – 100 sztuk 

Składany parasol automatyczny z lampką 1 LED w rączce,  wiatroodporny. 

Wymiary, wykończenia, kształt i kolor parasola:  

 średnica parasola 100 cm (+/- 5%) 

 rączka parasola z latarką LED oraz przyciskiem umożliwiającym 

włączenie/wyłączenie lampki. 

 8 paneli, mocny, metalowy stelaż i szyny, odporność na podmuchy wiatru 

 automatyczny przycisk otwierający parasol 

 materiał na czaszę parasola: syntetyczny,  nieprzemakalny (pongee) 

 kolor czaszy parasola: granatowy (50 sztuk) i burgundowy (odcień czerwieni) – 50 

sztuk 

 zapięcie umożliwiające zwinięcie i zapięcie parasola: pasek z materiału w kolorze 

dopasowanym do koloru parasola; 

Nadruk: 

 Metoda nadruku: sitodruk 

 Jakość nadruku: Nadruk niezmywalny i odporny na ścieranie  

 3 logotypy umieszczone na jednym z paneli parasola 

1. Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

2. Logo Województwa Śląskiego  

3. Logo Unii Europejskiej  

 

Wysokość każdego logotypu: 4 cm (+/- 30%) 

Kolor logo: biały lub srebrny (monochromatyczny);  

 

Układ graficzny zostanie zaprojektowany ściśle według: 

- Logo EWT 2007-2013 - Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego w 

oparciu o załączony wzór (załącznik)  

- Logo Województwa Śląskiego - Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg 

wytycznych zamieszczonych na stronie: www.slaskie.pl/logo 

- Logo Unii Europejskiej - Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na 

stronie: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

 

Opakowanie parasoli:  

parasole powinny być pojedynczo opakowane  w pasujące kolorystycznie etui, a 

następnie w zbiorcze opakowania,  na opakowaniu zbiorczym winna być umieszczona 

informacja dotycząca przedmiotu zamówienia i ilości. 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm


 

 

 

 



 

15. Zestaw narzędzi – 100 sztuk 

Praktyczny komplet narzędzi (25 części) w wygodnym, rozkładanym etui.  W skład 

powinny wchodzić następujące akcesoria: kombinerki, 

śrubokręty, nożyczki, końcówki do śrubokrętów. 

Liczba sztuk: 100  

Wymiary: 145 x 160 x 40 mm (+/- 10%) 

Materiał, z którego wykonane jest etui: poliester 

Kolor: odcienie szarości, czerń  

Metoda znakowania: sitodruk  

Kolor nadruku: monochromatyczny – biały lub czarny 

Jakość znakowania: niezmywalne i odporne na 

ścieranie 

Umieszczenie logo: 3 logotypy umieszczone na 

zewnętrznej części podgrzewacza(dokładne miejsce do 

ustalenia z Zamawiającym) 

 logo EWT 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Unii Europejskiej 

 

Logo EWT zaprojektowane wg wytycznych Zamawiającego (załącznik). 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

Logo UE zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm 

Obszar znakowania produktu: 40 x 60 mm 

 

Pakowanie: Opakowania jednostkowe oraz opakowanie zbiorcze, na którym powinna 

znajdować się liczba sztuk produktu. 

Przykładowy wzór:  

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_pl.htm

