
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

Lp. Nazwa artykułu Ilość szt. Szczegółowy opis artykułu 

1 
Długopis ze słomy 

pszenicznej 
300 

Długopis wykonany z włókien słomy pszenicznej w kolorze zielonym.  

Wymiary: długość 140 mm (+/- 5 mm) 

Materiał: słoma pszeniczna, PPlub ABS 
Nadruk: tampodruk 

2 
Etui wodoodporne na 
dokumenty / telefon 

300 

Wodoszczelne / wodoodporne etui na telefon / dokumenty, posiadające smycz do zawieszenia na szyi   

Wymiary: 100 mm x 170 mm (+/- 20 mm) 
Materiał: PVC/ABS 

Kolor: zielony lub do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia  

Nadruk: tampodruk 

3 
Wodoodporna torba 

odblaskowa  
100 

Wodoodporna torba z paskiem do przewieszenia na ramię  

Wymiary: 230 x 500 mm (+/- 50 mm)  

Materiał: Plastik 

Kolor: zielony lub do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia  

Nadruk: tampodruk  

4 Torebka rowerowa 100 

Torba rowerowa do mocowania do ramy, zapinana na zamek komora, posiada wyjście na słuchawki oraz 

kieszonkę z folią dotykową na smartfona.  

Wymiary: 205 x 95 x 110 mm (+/- 10 mm) 

Materiał: poliester, PVC, ekoskóra 
Kolor: zielony lub do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia 

Nadruk: tampodruk  

5 
Mechanizm ściągający do 

identyfikatorów 
200 

Mechanizm ściągający, przeznaczony do identyfikatorów, z wytrzymałą rozciągającą linką, zakończoną 
paskiem z metalowym zatrzaskiem lub karabińczykiem 

Wymiary: długość linki 80 cm (+/- 20 cm) 

Nadruk: do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia 

6 Torby do segregacji 100 

Zestaw 3 toreb do segregacji szkła, plastiku i papieru.  

Wymiary pojedynczej torby: 35x 30x22 cm (+/- 3 cm) 

Materiał: PET 

Nadruk: tampodruk 



 

 

 

 

7 
Organiczna siatka na 
zakupy 

100 

Torba bawełniana z długimi uchwytami z przeznaczeniem na zakupy z dużą otwartą komorą oraz kieszenią od 

wewnątrz 
Wymiary: 360 mm x 400 mm (+/- 50 mm) 

Materiał: bawełna 

Kolor: zielony, Nadruk: tampodruk 

8 
Elastyczny statyw / 

uchwyt na telefon 
100 

Elastyczny statyw/uchwyt na telefon komórkowy, tablet z możliwością dostosowania jego giętkiej „szyi” 
Posiada funkcję zaczepu o rozpiętości ok.8,5 cm do zamocowania uchwytu na dowolnej płaskiej powierzchni.  

Materiał: metal 

Wymiary: elastyczny przewód: 60 cm (+/- 10 cm)  

Kolor: czarny lub do uzgodnienia 

Nadruk: grawer lub tampodruk 

9 Plecak do kolorowania 300 

Plecak do kolorowania ze sznurkami do przenoszenia, z nadrukowanym rysunkiem w dowolnej tematyce (poza 

motywem świątecznym i zimowym) i 4 pisakami przeznaczonymi do kolorowania. 

Materiał: polipropylen 
Wymiary: 210 mm x 300 mm (+/- 50 mm) 

Nadruk: tampodruk 

10 Pas do biegania  300 

Pas/ nerka do biegania na biodra z pojemną kieszenią i uchwytem na bidon oraz z otworem na kabel od 

słuchawek. Regulowana długość pasa do obwodu w biodrach. Pozwala na regulację długości od 77 cm do 96 
cm (+/- 1 cm).  

Materiał: wodoodporny  

Wymiary: głównej kieszeni 21 cm x 10 cm (+/- 1 cm) 

Kolor: niebieski 

Nadruk: tampodruk 

11 Brelok odblaskowy 300 

Brelok odblaskowy w kształcie misia, gwiazdki lub innych figur geometrycznych z metalową zawieszką 

zakończoną karabińczykiem. 

Materiał: plastic  
Wymiary: 5 cm x 7 cm (+/- 1 cm) 

Kolor: niebieski 

Nadruk: tampoduk 

 
 

 

 



 

 

 

 

Uwaga: podstawowe znaki graficzne i tekstowe oraz składowe obowiązującej kolorystyki zamieszczone są w następujących dokumentach: 

 

Księga  Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 

 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf 
Karta Wizualizacji POiIŚ 2014-2020    

https://www.pois.gov.pl/media/7572/karta_wzor_FEIS.pdf 

Podręcznik wnioskodawcy  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf 

Wskazania Zamawiającego co do nadruku: 
 

(1) ciąg logotypów: FE IiŚ  – flaga RP, UE EFSiI  oraz logotyp Ministerstwa na każdym produkcie znajdującym się w pozycji 1-8.  

W przypadku małych produktów, których powierzchnia nadruku jest mniejsza niż minimalne wymiary logotypów możliwych do druku,      wizualizacja 

będzie ustalana indywidualnie. 

 

 
 

(2) logo DOFE na każdym produkcie znajdującym się w pozycji 9-11.  

W przypadku małych produktów, których powierzchnia nadruku jest mniejsza niż minimalne wymiary logotypów możliwych do druku,  wizualizacja 

będzie ustalana indywidualnie. 

 

 
 

(3) kod QR  na każdym produkcie znajdującym się w pozycji 1-8, przy czym 50% ilości produktów powinna być ologowana kodem QR (w 

czarnej ramce) i druga połowa  50% ilości produktów powinna być ologowana kodem QR (w zielonej ramce).  

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf
https://www.pois.gov.pl/media/7572/karta_wzor_FEIS.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf


 

 

 

 

W przypadku małych produktów, których powierzchnia nadruku jest mniejsza niż minimalne wymiary logotypów możliwych do druku,  

wizualizacja będzie ustalana indywidualnie. 
 

  
 

Przykładowa wizualizacja produktów 
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