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Nr sprawy: OP-ZP.272.1.00031.2016.AG 

Załącznik nr 3 do siwz/ 

załącznik nr 1 do wzoru umowy 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Etui z trzema kieszeniami, z krystalicznie przeźroczystej folii PVC,  z możliwością 

dopięcia smyczy – otwór na jeden karabińczyk na środku górnej krawędzi 

Wymiar zewnętrzny –170 mm x 115 mm  ( +/- 5% ) 

Wymiar wewnętrzny (użytkowy) – 150mm-155 mm x 105mm  

1 strona etui -  kieszeń duża o wymiarach użytkowych 150mm-155 mm x 105 mm,  

wsad od góry 

Do kieszeni dużej powinien zmieścić się identyfikator o wymiarach 148 mm x 105 mm 

2 strona etui – 2 kieszenie, o wymiarach użytkowych  75 mm x 105 mm każda,  

wsad od góry 

Zaokrąglone rogi (promień 4 mm) 

Grubość folii: od 0,20 mm – do 0,30 mm (+/-5%) dla dużej kieszeni;  

                   od 0,16 mm – do 0,18 mm (+/-5%) dla małych kieszeni 

Ilość – 50 000 sztuk 

Pakowanie - w przeźroczystą folię, po 500 sztuk w paczce 

Pakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca 

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie 
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Poglądowe zdjęcie 1 strony etui (wymiary wewnętrzne) 
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Poglądowe zdjęcie 2 strony etui (wymiary wewnętrzne) 

 

 

2. Druk identyfikatora format A6 (projekt graficzny w załączeniu, wydruk w pionie) 

Identyfikator o wymiarach 148 mm x 105 mm ( -1%), pasujący do dużej kieszeni etui 

Wydruk dwustronny 

Wydruk w pełnym kolorze (full kolor) 

Gramatura papieru 250g/m2 

Ilość – 50 000 sztuk 

Pakowanie – w kartonowe pudełko, po 500 sztuk w pudełku 

Pakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca 

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie 
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Poglądowe zdjęcie identyfikatora 

 

3. Smycz z nadrukiem z jednym metalowym karabińczykiem 

Smycz wykonana z poliestru 

Szerokość – 15 mm (+/-1%) 

Długość – 70 cm (+/-5%) 

Kolor – biały 

Nadruk – full kolor logo Województwa Śląskiego, wielkość logo do uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

    Wzór logo Województwa Śląskiego dostępne na stronie: www.slaskie.pl 

Nadruk logo – dwustronne 

Metoda nadruku – sublimacja 

Ilość – 50 000 sztuk 

Pakowanie – w przeźroczystą folię, po 100 sztuk w paczce 

Pakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja dotycząca 

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie  

 

  



5 
 

 

 

Poglądowe zdjęcie smyczy 

 

 

 

 


