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ZN-ZP.272.1.70.2017.PJ                   Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 1 do wzoru umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w skrócie: SOPZ): 

 

ZAKRES I:  

Długopis metalowy, 500 sztuk 

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

z mechanizmem automatycznym wciskanym i dekoracyjnymi obręczami ułatwiającymi trzymanie. 

 

Liczba sztuk: 500 (po 250 z każdego wariantu kolorystycznego 

Parametry: (+/- 20%) 

 długość: 140 mm, średnica korpusu: 10 mm 

Kolor korpusu: pomarańczowy metalik, granatowy metalik  

Wkład długopisu: niebieski lub czarny 

Wykończenia: klips, końcówka, obręcze ułatwiające trzymanie - chromowane 

Metoda znakowania: grawer laserowy 

Kolor graweru: monochromatyczny  

Jakość znakowania: niezmywalne i odporne na ścieranie 

Umieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone wzdłuż korpusu długopisu. Dokładne miejsce 

znakowania do ustalenia z Zamawiającym: 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 
 

 
Rozmiar każdego logotypu: do ustalenia z Zamawiającym 

Opakowanie: Opakowanie zbiorcze z oznaczoną liczbą sztuk produktu.  

Przykładowy wzór: 

 

 
 

 
 

 

ZAKRES II: 

1. Kubek dwukolorowy, 108 sztuk  

Porcelanowy kubek dwóch wariantach kolorystycznych: czerwono-biały, niebiesko-biały  

 

Liczba sztuk: 108 ( po 54 sztuki z każdego wariantu kolorystycznego) 

Parametry: 110 x 86 mm (+/- 10%) 

Pojemność: 330 ml (+/- 10%) 
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Metoda znakowania: nadruk bezpośredni (sitodruk lub tampodruk) 

Kolor nadruku: monochromatyczny  

Jakość znakowania: niezmywalne i odporne na ścieranie 

Umieszczenie logo: Dokładne miejsce znakowania do ustalenia z Zamawiającym. Oznakowanie 

obejmować będzie dwa logotypy: 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 
 

 
Rozmiar każdego logotypu: do ustalenia z Zamawiającym 

Opakowanie: Opakowanie jednostkowe (kartonik) oraz opakowanie zbiorcze z oznaczoną liczbą 

sztuk produktu.  

Przykładowy wzór: 

 
 

 

2. Kubek termiczny, 50 sztuk 

Kubek termiczny ze stali nierdzewnej z podwójną ścianką i kolorowymi, plastikowymi elementami 

ozdobnymi.  

Pojemność: 450ml (+/-20%) 

Rozmiar produktu: 81×180mm (+/-10%) 

Kolor dodatków: czerwony, niebieski (po 25 sztuk każdego koloru) 

Metoda nadruku: sitodruk/ tampodruk lub grawer laserowy 

Jakość nadruku: Nadruk niezmywalny i odporny na ścieranie  

Rozmieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone na zewnętrznej części kubka (dokładna wielkość 

oraz rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym). 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg Polska - Słowacja 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 

http://www.slaskie.pl/logo
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Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

https://pl.plsk.eu/-/zestaw-logotypow-programu-interreg-polska-slowacja 

 
 

Opakowanie: Indywidualne opakowania (pudełko). Opakowanie zbiorcze z podaną ilością sztuk.  

 

Przykładowe zdjęcie produktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKRES III: 

Pamięć USB, pendrive, 16 GB z dodatkowym portem micro USB, 100 sztuk 

Pendrive metalowy lub metalowy z plastikowymi elementami w dwóch wariantach 

kolorystycznych – niebieski i czerwony. Dwa porty: USB i micro USB znajdujące się po 

przeciwległych stronach. Pendrive obrotowy i/lub z plastikowymi zatyczkami.  

Liczba sztuk: 100 (po 50 z każdego wariantu kolorystycznego) 

Pamięć: 16 GB 

Metoda znakowania: grawer laserowy 

Kolor graweru: monochromatyczny  

Jakość znakowania: niezmywalne i odporne na ścieranie 

Umieszczenie logo: Dokładne miejsce znakowania do ustalenia z Zamawiającym. Oznakowanie 

obejmować będzie dwa logotypy: 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 
 

 

https://pl.plsk.eu/-/zestaw-logotypow-programu-interreg-polska-slowacja
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Rozmiar każdego logotypu: do ustalenia z Zamawiającym 

Opakowanie: Opakowanie jednostkowe oraz opakowanie zbiorcze z oznaczoną liczbą sztuk 

produktu.  

Przykładowy wzór: 

 
 

 

ZAKRES IV: 

Torba na zakupy, 300 sztuk  

Praktyczna, dwukolorowa torba na zakupy wykonana z tkaniny typu non-woven z dwoma 

uchwytami. 

Liczba sztuk: 300 (po 100 z każdego wariantu kolorystycznego) 

Parametry: (+/- 20%) 

 
 42 x 28 x 10 cm 

 

Kolor: 100 sztuk w kolorze pomarańczowo-czarnym, 100                     

w kolorze niebiesko-czarnym i 100 w kolorze biało-czarnym 

Metoda znakowania: sitodruk lub transfer,  

Jakość nadruku: nadruk niezmywalny, odporny na ścieranie,  

Kolor nadruku: monochromatyczny, kolor biały lub czarny. 

Pole nadruku na torbie: dokładne miejsce nadruku zostanie 

ustalone z Zamawiającym, wysokość nadruku 10 cm (+/- 20%), 

szerokość 20cm (+/-20%) 

 

Umieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone na zewnętrznej 

części torby w jednej linii: 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 

Przykładowe zdjęcie produktu 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 
Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg
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Opakowanie: Opakowanie zbiorcze, karton. Na kartonie powinna znajdować się informacja 

dotycząca przedmiotu (nazwa, ilość sztuk w kartonie) 

 

ZAKRES V: 

Parasol składany automatycznie, 100 sztuk 

Parasol automatyczny, automatyczne otwieranie i zamykanie, 8 paneli, wiatroodporny, 

metalowy trzon i końcówki, w komplecie z pokrowcem 

Liczba sztuk: 100 (po 50 z każdego  wariantu kolorystycznego) 

Wymiary, wykończenia, kształt i kolor parasola:  

 średnica parasola 100 cm (+/- 10%) 

 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: czarno-niebieski (50 sztuk) i czarno-czerwony (50 sztuk). 

Dopuszczalne są różne sposoby połączenia kolorów, np. kontrastujące brzegi parasola, 

różne kolory paneli, różne kolory na zewnętrznej i wewnętrznej stronie czaszy.  

 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  

Rozmieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone na jednym z paneli, po zewnętrznej stronie 

parasola w jednej linii (dokładna wielkość oraz rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym). 

Wysokość logotypów: 4 cm (+/- 30%) 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 
Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg 

 

 

 

Opakowanie: Opakowanie zbiorcze, karton. Na kartonie powinna znajdować się informacja 

dotycząca przedmiotu (nazwa, ilość sztuk w kartonie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg
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Przykładowe zdjęcie produktu: 

 
 

ZAKRES VI: 

Mały plecak turystyczny – 50 sztuk 

Dwukolorowy plecak turystyczny. Duża kieszeń główna zapinana na zamek, przednia kieszeń 

zapinana na zamek, boczna kieszeń z siatki oraz podwójne, regulowane szelki.  

Liczba sztuk: 50 (po 25 z każdego  wariantu kolorystycznego) 

Wymiary produktu: 31 x 15 x 44 cm (+/-20%) 

Wymiary nadruku: Do ustalenia z Zamawiającym, nie większe niż 120 x 100 mm – nadruk na 

przedniej części plecaka 

Materiał: poliester  

Typ użytego materiału: 600D 

Kolorystyka: 25 sztuk w kolorze czarnym z niebieskimi i białymi dodatkami, 25 sztuk w kolorze 

czarnym z czerwonymi i białymi dodatkami 

Metoda nadruku: sitodruk lub termotransfer 

Jakość nadruku: Nadruk niezmywalny i odporny na ścieranie  

Rozmieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone na przedniej części plecaka w jednej linii 

(dokładna wielkość oraz rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym). 

Wysokość logotypów: 5 cm (+/- 30%) 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 
Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg 

 

 

Opakowanie: Opakowanie zbiorcze, karton. Na kartonie powinna znajdować się informacja 

dotycząca przedmiotu (nazwa, ilość sztuk w kartonie) 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg
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Przykładowe zdjęcia produktu: 

 

 

ZAKRES VII: 

Notes A5 zamykany elastyczną gumką, 100 sztuk 

Notes A5 zamykany dopasowaną, elastyczną gumką w układzie pionowym lub poziomym. Notes 

powinien posiadać min. 80 kartek w linię (min. gramatura 70 g/m). wewnątrz notesu kieszeń                    

na luźne kartki/wizytówki, tasiemka o dopasowanym kolorze.  

Wymiary produktu: 21x1,3x12,5 cm (+/-10%) 

Okładka: materiał imitujący skórę lub obudowa tekstylna, twarda oprawa 

Kolorystyka: Dopuszczalne dwa kolory – połączenie czerwieni/pomarańczu z czarnym (50 

sztuk) i niebieskiego z czarnym (50 sztuk).  

Metoda nadruku: tłoczenie na przedniej części okładki lub nadruk bezpośredni 

(sitodruk/tampodruk) 

Jakość nadruku: Nadruk niezmywalny i odporny na ścieranie 

Rozmieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone na przedniej części okładki (dokładna wielkość 

oraz rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym). 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 
Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg 

 

 

 

Opakowanie: Indywidualnie pakowane notesy w folię. Opakowanie zbiorcze z podaną ilością 

sztuk.  

 

 

 

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg
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Przykładowe zdjęcie produktu: 

 

 
 

ZAKRES VIII: 

1. Waga do bagażu – 100 sztuk 

Waga do bagażu z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na ważonym przedmiocie. Wynik 

podawany w kg, maksymalne obciążenie: min.. 40 kg.  

Wymiary produktu: 10 x 3,7 x 2,7 cm (+/-10%) 

Materiał: plastik 

Kolorystyka: dopuszczalne kolory – czarny, czerwony, niebieski, pomarańczowy 

Metoda nadruku: sitodruk lub tampodruk 

Jakość nadruku: Nadruk niezmywalny i odporny na ścieranie  

Rozmieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone w miejscach, w których możliwe jest wykonanie 

nadruku (dokładna wielkość oraz rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym). 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 
Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg 

 

 

 

 

 

Opakowanie: Indywidualnie pakowana w kartonowe pudełka. Opakowanie zbiorcze z podaną 

ilością sztuk.  

Zasilanie: Zasilana 1 baterią pastylkową (dołączona). 

http://www.slaskie.pl/logo
http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg
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Przykładowe zdjęcia produktu: 

 

 
 

 

2. Etui na karty kredytowe: 200 sztuk 

Etui na kartę kredytową z ochroną przed skanowaniem kart RFID 

Wymiar: 6 x 9 x 0,4 cm (+/- 10%) 

Materiał: ABS 

Kolorystyka: 100 sztuk w kolorze niebieskim, 100 sztuk w kolorze czerwonym/pomarańczowym 

Metoda nadruku: sitodruk lub tampodruk 

Jakość nadruku: nadruk niezmywalny i odporny na ścieranie 

Rozmieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone w miejscach dogodnych pod kątem możliwości 

wykonania nadruku. Dokładna wielkość oraz rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym). 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 
Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg 

 

 

 

 

 

 

Opakowanie: Indywidualnie pakowana w kartonowe pudełka. Opakowanie zbiorcze z podaną 

ilością sztuk.  

 

 

 

http://www.slaskie.pl/logo
http://www.newslettereuropean.eu/wp-content/uploads/Interreg-Logo-1024x279.jpg
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Przykładowe zdjęcia produktu: 

 
 

3. Zawieszka do bagażu, 500 sztuk 

Zawieszka do bagażu. Odwracana zawieszka z gumową linką. W środku etykietka 

identyfikacyjna. 

Wymiary: 9,7x5,6x0,4cm (+/- 10%) 

Materiał: Plastik ABS 

Kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy, czarny, czerwony (po 100 sztuk z każdego koloru) 

Metoda nadruku: sitodruk lub tampodruk 

Jakość nadruku: Nadruk niezmywalny i odporny na ścieranie  

Rozmieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone na korpusie zawieszki (dokładna wielkość oraz 

rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym). 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg Polska - Słowacja 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 
Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

https://pl.plsk.eu/-/zestaw-logotypow-programu-interreg-polska-slowacja 

 

Opakowanie: Opakowanie zbiorcze z podaną ilością sztuk.  

Przykładowe zdjęcie produktu: 

 

http://www.slaskie.pl/logo
https://pl.plsk.eu/-/zestaw-logotypow-programu-interreg-polska-slowacja
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 4. Brelok odblaskowy o okrągłym kształcie, 500 sztuk 

Wymiary: 60x60x2mm (+/- 15%) 

Kolorystyka: niebieski, żółty, zielony, czerwony, pomarańczowy (po 100 sztuk z każdego koloru) 

Metoda nadruku: sitodruk lub tampodruk 

Jakość nadruku: Nadruk niezmywalny i odporny na ścieranie  

Rozmieszczenie logo: 2 logotypy umieszczone na korpusie odblasku (dokładna wielkość oraz 

rozmieszczenie do ustalenia z Zamawiającym). 

 logo Województwa Śląskiego 

 logo Interreg Polska - Słowacja 

Logo Województwa Śląskiego zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie: 

www.slaskie.pl/logo. 

 
Logo Interreg zaprojektowane wg wytycznych zamieszczonych na stronie:  

https://pl.plsk.eu/-/zestaw-logotypow-programu-interreg-polska-slowacja 

 
 

Opakowanie: Opakowanie zbiorcze z podaną ilością sztuk.  

 

Przykładowe zdjęcie produktu: 

 

 

 

 

 
 
 
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich 
użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. W szczególności Zamawiający 
wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości artykuły promocyjne były zaprojektowane                      
i wykonane w sposób ergonomiczny, łatwy do użytkowania przez wszystkich 
użytkowników w tym osoby niepełnosprawne. 
 

http://www.slaskie.pl/logo
https://pl.plsk.eu/-/zestaw-logotypow-programu-interreg-polska-slowacja

