
Załącznik nr 3 do SIWZ/ 

       Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zakres I: 

 

1.  Butelka Spring na wodę w ilości 600 sztuk         

 

1. Wymiary: wys. 21 cm, średnica 7 cm (+/- 2%). 

2. Waga: 90 gram (+/- 2%). 

3. Materiał: butelka - Tritan (nie zawiera BPA)  

4. Materiał: zakrętka – aluminium. 

5. Kolor: butelka - niebieski przezroczysty, zakrętka – srebrny. 

6. Pojemność: 600 ml 

7. Znakowanie butelki: nadruk trwały na powierzchni butelki, odporny na ścieranie i mycie, w 

kolorze czarnym, wielkość nadruku zgodnie z projektem udostępnionym przez Zamawiającego. 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

   
Poglądowe zdjęcie 

 

2. Ołówek czarny bez gumki w ilości 5.000 sztuk  

 

1. Wymiary: długość 17,5 cm, średnica 7 mm,  

2. Grafit HB o średnicy 2 mm. 

3. Materiał: czarne drewno (drzewo lipowe). 

4. Kolor: czarny. 

5. Ołówek powinien być zatemperowany. 

6. Znakowanie: nadruk logo Województwa Śląskiego w białym kolorze, wielkość logo do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

7. Pakowanie w pudełko po 100 sztuk w pudełku. 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 



 

 
Poglądowe zdjęcie 

 

 

 

 

 

 

3. Długopis ekologiczny czarny w ilości  5.000 sztuk  

 1.   Wymiary: długość 15 cm, średnica 7 mm (+/- 2%) 

2. Materiał: przetworzony papier. 

3. Kolor długopisu: czarny 

 4.   Kolor wkładu: czarny (2.500 sztuk), niebieski (2.500 sztuk). 

 5.   Długopis nie posiada mechanizmu przyciskowego, wkład piszący zakrywany jest przez 

ekologiczną skuwkę spłaszczoną z jednej strony. 

 6.    Znakowanie: nadruk logo Województwa Śląskiego w białym kolorze, wielkość logo do 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

 7.    Pakowanie w pudełko po 100 sztuk w pudełku. 

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

przedmiotu  

        i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

 
Poglądowe zdjęcie 

 

 

4. Plecak młodzieżowy w ilości 500 sztuk  

(czerwono-czarny -100 szt., niebiesko-czarny -200 szt., grafitowo-czarny -200 szt.) 

 

1. Wymiary: wysokość 43 cm, szerokość 32 cm, głębokość 23cm  (+/- 2%). 

2. Materiał: poliester i żakard 

3. Kolor: czerwono-czarny, niebiesko-czarny, grafitowo-czarny  

4. Wykończenie:  

 plecak dwukomorowy: duża komora zasuwana na środku na zamek błyskawiczny, mała 

komora z przodu plecaka zasuwana na zamek błyskawiczny wzdłuż krawędzi komory 

 zamki błyskawiczne w kolorze czarnym 

 po dwóch bokach plecaka siatkowe kieszenie na butelkę w kolorze czarnym 

 uchwyt do noszenia oraz regulowane szelki w kolorze dopasowanym do koloru plecaka 

5. Znakowanie na zewnętrznej małej komorze – logo Województwa Śląskiego: 



 nadruk w 1 kolorze (kolor nadruku: czarny na czerwonym plecaku ,biały na granatowym           

i grafitowym plecaku) 

 układ graficzny znakowania i wymiar do uzgodnienia z Zamawiającym 

6. Pakowany jednostkowo w folię 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie 

 
                  

   

                           

 

 

  
Poglądowe zdjęcia 

 

 

5.    Ściereczka do okularów w ilości 1000 sztuk  

(czarno-żółta- 220szt., czarno-biała 220 szt., biało-czarna 340 szt., niebiesko-biała 220 szt)  

 

1. Wymiary: długość 18 cm, szerokość 15 cm (+/- 2%). 

2. Materiał: mikrofibra z ozdobnym wykończeniem (ząbki) 



3. Kolor ściereczki: czarny, biały i niebieski (Pantone 2995CVC) 

4. Nadruk jednostronny w jednym kolorze na całej powierzchni ściereczki zgodny z projektem 

udostępnionym przez Zamawiającego (kolor nadruku: biały i żółty na czarnej ściereczce, czarny 

na białej ściereczce, biały na niebieskiej ściereczce) 

5. Pakowana pojedynczo w folię 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

                        
 

  

                               
                  

Poglądowe zdjęcia 

 
  

6.  Smycz w ilości 4000 sztuk    

     (660 szt.- czarno-biała, 660 szt. – czarno-żółta, 1000 szt. – biało-czarna, 1000 szt. -żółto-

czarna,  680 szt. niebiesko-biała) 

 

1.   Wymiary: szerokość taśmy 1,5 cm, długość taśmy po złożeniu ~ 46 cm, całkowita długość taśmy                 

      ~ 92 cm (+/- 2%). 

2. Materiał: poliester 

3. Kolor: czarny, biały i żółty (Pantone 123 CVC), niebieski (Pantone 2995CVC) 

4. Wykończenie: metalowy karabińczyk 

5. Znakowanie: dwustronnie metodą sublimacji  zgodnie z projektem udostępnionym przez  

Zamawiającego 



 nadruk w 1 kolorze: czarna smycz- nadruk w kolorze białym i żółtym, biała smycz – 

nadruk w kolorze czarnym, żółta smycz – nadruk w kolorze czarnym, niebieska smycz-

nadruk w kolorze białym; 

 układ graficzny znakowania i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Poglądowe zdjęcia 

 

 

 

 

 



7 . Koszulka (T-shirt ) w ilości 600 sztuk  

      

1.   Materiał: 100% wysokogatunkowa  bawełna 

2.   Gramatura: 190 g/m2 (+/- 2%). 

3. Kolor: czarny, biały i żółty (Pantone 123 CVC), niebieski (Pantone 2995 CVC) 

4. Wykończenie:  

 wzmocniony lycrą ściągacz wokół szyi 

 podwójne szwy na ramionach 

 taśma wzmacniająca wzdłuż karku 

 rękawy i dół z podwiniętym brzegiem 

 bez bocznych szwów  

5.   Znakowanie – zgodnie z projektem udostępnionym przez Zamawiającego 

 nadruk w 1 kolorze: koszulka czarna -nadruk w kolorze białym i żółtym, koszulka biała – 

nadruk w kolorze czarnym, koszulka żółta – nadruk w kolorze czarnym, koszulka 

niebieska – nadruk w kolorze białym; 

 układ graficzny znakowania i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym 

6.   Koszulka pakowana jednostkowo w folię 

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

przedmiotu, rozmiaru, ilości sztuk w danym kartonie. 

8.    Ilość zamówienia 600 sztuk w tym: 

       60 szt. w rozmiarze XXXL (10szt.czarno-biała, 10szt.czarno-żółta, 15 szt. biało-czarna,                                 

       15 szt. żółto- czarna, 10szt. niebiesko-biała ) 

       80 szt. w rozmiarze XXL (16szt.czarno-biała, 16szt.czarno-żółta, 16 szt. biało-czarna,                                   

       16 szt. żółto- czarna, 16szt.niebiesko-biała) 

       150 szt. w rozmiarze XL (28szt.czarno-biała, 28szt.czarno-żółta, 28 szt. biało-czarna,                              

       38 szt. żółto- czarna, 28szt.niebiesko-biała) 

       150 szt. w rozmiarze L (28szt.czarno-biała, 28szt.czarno-żółta, 28 szt. biało-czarna,                              

       28 szt. żółto- czarna, 38szt.niebiesko-biała) 

       110 szt. w rozmiarze M (22 szt.czarno-biała, 22szt.czarno-żółta, 22 szt. biało-czarna 

       22 szt. żółto- czarna, 22 szt.niebiesko-biała) 

       50 szt. w rozmiarze S (10szt.czarno-biała, 10szt.czarno-żółta, 10 szt. biało-czarna, 

       10szt. żółto- czarna, 10 szt.niebiesko-biała) 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Poglądowe zdjęcia 

 

 

8.  Filcowy uchwyt do ładowania telefonu w ilości 200 sztuk  

       (100szt.- w kolorze czarno-szarym, 100szt.-w kolorze czarno-limonkowym) 

1.   Wymiary: wysokość 25,5 cm, szerokość 11 cm, głębokość 0,4 cm (+/- 2%). 

2. Materiał: filc 

3. Kolor: czarno – szary, czarno - limonkowy 

4. Wykończenie:  

 w górnej części  wycięty otwór na przymocowanie uchwytu do gniazdka elektrycznego  

 poniżej otworu kieszonka na telefon 

5. Znakowanie na zewnętrznej stronie kieszonki zgodnie z projektem udostępnionym przez  

Zamawiającego: 

 nadruk w 1 kolorze : uchwyt czarno-szary – nadruk w kolorze czarnym, uchwyt czarno-

limonkowy – nadruk w kolorze białym 

 układ graficzny znakowania i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym 

6.   Uchwyt pakowany jednostkowo w folię 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

 



  
     
                                                                      Poglądowe zdjęcia 

 

 

9. Notatnik A5 w oprawie z imitacji skóry w ilości 1000 sztuk 

      (500 sztuk – w kolorze czarno-białym, 500 sztuk – w kolorze czarno-żółtym) 

  

1. Wymiary: 21 cm x 13,5 cm x 2 cm (+/- 2%). 

2. Okładka: 

 kolor: czarny 

 usztywniana, bez gąbki zmiękczającej pod materiałem 

 pokryta materiałem imitującym skórę z przodu, z tyłu oraz na grzbiecie 

 zaokrąglone narożniki 

3. Wnętrze: 

 papier w kolorze „chamois” – papier w bardzo jasną szarą linię – odległość między 

liniami dopuszcza się od 0,7cm do 0,9 cm 

 gramatura papieru: 80g/m2  

 co najmniej 80 kartek 

4. Wykończenie: 

 elastyczne zapięcie w postaci czarnej gumki przymocowanej do tylnej okładki,   

oplatającej okładkę przednią 

 na wewnętrznej stronie okładki tylnej papierowa rozkładana kieszeń na drobne 

karteczki z notatkami 

 gumka/uchwyt na długopis z boku notatnika 

 w środku notesu wstążka-zakładka w kolorze czarnym 

5. Znakowanie:  

 nadruk w jednym kolorze: na zewnętrznej stronie okładki (przód), na dole tylnej 

okładki   napis: slaskie.pl  

 500 szt. nadruk w kolorze białym i 500 szt. nadruk w kolorze żółtym. 



 układ graficzny i wielkość znakowania zgodnie z projektem udostępnionym przez 

Zamawiającego 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

 
 

 

Poglądowe zdjęcie 

 

 

10. Zestaw gier 4 w 1 w drewnianym pudełku w ilości 500 sztuk  

 

1.   Wymiary: szerokość 16 cm x 16 cm, wysokość 3 cm (+/- 2%). 

 2.   Materiał: drewno 

 3.   Gry wchodzące w skład zestawu: domino, szachy, warcaby, bierki 

4.   Znakowanie:  

      nadruk  na zewnętrznej stronie pudełka  zgodnie z projektem udostępnionym przez   

     Zamawiającego 

 nadruk w kolorze czarnym  

 układ graficzny i wielkość znakowania zgodnie z projektem udostępnionym przez 

Zamawiającego 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.  

 



  
 

  

 
 Poglądowe zdjęcia 

 

 

11.  Ekologiczny worek – plecak bawełniany w ilości 600 sztuk  

       (150 szt. – czarno - żółty, 150szt.- czarno – biały, 150 szt. – żółto-czarny, 150 szt. niebiesko-

biały) 

 

     1.   Wymiary: wysokość 45 cm, szerokość 37 cm, (+/- 2%). 

2. Materiał: bawełna 160 g 

3. Kolor: czarno -biały, czarno -żółty żółto-czarny, niebiesko – biały.  

Kolor żółty (Pantone 123 CVC), niebieski (Pantone 2995 CVC) 

4. Wykończenie:  

 dwie grube dwusznurkowe szelki (ramiączka) w kolorze czarnym (worek czarny i żółty) 

oraz w kolorze białym (worek niebieski) 

 w dolnych dwóch rogach worka wszyte szelki 

5. Znakowanie na zewnętrznej stronie worka na całej jego powierzchni zgodnie z projektem 

udostępnionym przez Zamawiającego 

 nadruk w 1 kolorze (worek czarny – nadruk w kolorze białym i żółtym, worek żółty- 

nadruk  w kolorze czarnym, worek niebieski-nadruk w kolorze białym) 

 układ graficzny i wielkość znakowania zgodnie z projektem udostępnionym przez 

Zamawiającego 

6. Worek pakowany jednostkowo w folię 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.  



 
 

    
 

 

 
Zdjęcia poglądowe 

 

 

12.  Torba polipropylenowa w ilości 800 sztuk  

      (200 szt. – czarno - żółta, 200szt.- czarno – biała, 200 szt. – żółto-czarna, 200 szt. niebiesko - 

biała) 

 

 1.   Wymiary: wysokość 38 cm, szerokość 34 cm, dno (bok) 17 cm (+/- 2%). 

2.  Materiał: polipropylen 

3.  Kolor: czarny, żółty (Pantone 123 CVC) i niebieski (Pantone 2995 CVC) 



4.  Wykończenie:  

 Dwa uchwyty w kolorze torby –taśma o szerokości 2,5 cm, długość taśmy po złożeniu 28 

cm (całkowita długość 56 cm) liczona od krawędzi torby  

5. Nadruk na zewnętrznej stronie torby na całej jej powierzchni (dwie strony) zgodnie z projektem 

dostarczonym przez  Zamawiającego 

 nadruk w 1 kolorze (torba  czarna – nadruk w kolorze białym i żółtym, torba żółta- 

nadruk w kolorze czarnym, torba niebieska – nadruk biały) 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.  

 

    

 

                                                                   

                        
 

Poglądowe zdjęcia 



 

13. Przypinka do klapy – herb Województwa Śląskiego w ilości 500 sztuk 
1.   Kształt: tarcza 

2.   Wymiary: szerokość tarczy ok. 1,3 cm , długość tarczy 1,5 cm (+/- 2%). 

3.   Materiał: metal w kolorze srebrnym + powłoka epoksydowa 

4.   Kolor: pełna kolorystyka  - herb Województwa Śląskiego (kolor Pantone 116 C, Pantone 2935 

C) 

5.   Wykończenie: zapięcie typu  motylek 

6. Projekt herbu udostępniony przez Zamawiającego 

7. Pakowanie:  

 przypinka umieszczona na gładkim kartoniku papierowym w kolorze białym o 

gramaturze 300 g. Wymiar kartoniku 7,2 cm długość x 4,2 cm szerokość. Na kartoniku 

nadruk: Województwo Śląskie zgodnie z projektem udostępnionym przez 

Zamawiającego. 

 zapakowana  pojedynczo w woreczek foliowy klejony z jednej strony 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

 
 

Poglądowe zdjęcie 

 

 

14. Peleryna – ponczo z kapturem przeciwdeszczowe na rower w ilości 600 sztuk 

 

1.   Materiał: 100% PVC 

2.   Kolor: żółty 

3.   Rozmiar: uniwersalny 

 4.   Wykończenie:  

 kaptur ściągany na troczki w kolorze białym 

 zapięcie peleryny na napy  

6.   Znakowanie – logo Województwa Śląskiego: 

 nadruk na plecach w kolorze czarnym 

 układ graficzny znakowania i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym 

7.   Peleryna pakowana jednostkowo w folię 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

 



 
 

 
Poglądowe zdjęcie 

 

 
Zakres II: 

 

1. Kubek w ilości 400 sztuk 

 

1.   Materiał: ceramika biała 

2.   Kolor: biały (środek kubka czarny) 

3.   Wymiary: (wys./ śr.) 87 / 90 mm, pojemność 350 ml 

4.   Znakowanie na zewnętrznej stronie kubka na całej powierzchni zgodnie z projektem 

udostępnionym przez Zamawiającego 

 nadruk w kolorze czarnym  

 układ graficzny znakowania i wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym 

5.   Kubek pakowany jednostkowo w białe lub czarne pudełko tekturowe 

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

przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie. 

 

 



                         
 

Poglądowe zdjęcie 
 

 

 


