
załącznik nr 3 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego materiałów 
oraz gadżetów na potrzeby promocji projektu ‘’Pionki miejscem sukcesu – promocja 
gospodarcza Mazowsza’’

Wszystkie dostarczane materiały oraz gadżety na potrzeby promocji projektu „’Pionki miejscem 
sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza’’” muszą być wykonane (oznaczone) zgodnie z 
Wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Więcej informacji 
dotyczących promocji projektów dostępnych jest pod adresem 

http://rpo.mazowia.eu/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-
2013/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html 

np.: 

                    ‘’Pionki miejscem sukcesu – promocja gospodarcza Mazowsza’’

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013

Szczegółowy     opis     przedmiotu     zamówienia     

Lp asortyment Opis
Ilość

Przykładowy wygląd  

Wartość 
zamówienia

BRUTTO

1 Torba jutowa 
na zakupy z 
uszami 

Torba jutowa na zakupy z 
długimi uszami . 
Wymiary min. 35 x 30x 10. 
Kolor natural.
Zdobienie: Logo miasta w 
postaci płyty.

400 
szt.

http://rpo.mazowia.eu/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html
http://rpo.mazowia.eu/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013/promocja-projektu-wspolfinansowanego-w-ramach-rpo-wm-2007-2013.html


 Termin wykonania i 
dostarczenia do 
16.10.2012r

2 Zestaw 
piśmienniczy 

Elegancki zestaw 
piśmienniczy: zawiera 
matalowy długopis z 
niebieskim wkładem, 
matalowe pióro kulkowe 
oraz etui z eko skóry. Etui z 
zamknięciem. Zestaw 
pakowany w  pudełko.

Termin wykonania i 
dostarczenia do 
26.11.2012r

100 
szt.

Długopis i roller wykonane z metalu, oraz 
etui wykonane z ekoskóry. Elementy 
zapakowane są w czarne pudełko

3. Teczka 
konferencyjna 

Teczka konferencyjna A4 z 
notesem ( min 20 katrek). 
Okładka z eko skóry. 
Wyposazona w kieszonkę 
na wizytówki, przegródkę na 
dokumanty, kalkulator, 
miejsce na długopis, 
zamykana na klips. 

Termin wykonania i 
dostarczenia do 
16.10.2012r

100 
szt.

4

Wizytownik z 
ekoskóry 

Elegancki wizytownik z 
ekoskóry z welurowym 
wnętrzem oraz zapięciem na 
magnes.

Termin wykonania i 
dostarczenia do 
16.10.2012r

200 
szt.



5 Zegar z 
przybornikiem

Elegancki wykonany z 
drewna stojak na biurko, 
który pełni funkcję zegarka i 
przybornika.

Termin wykonania i 
dostarczenia do 
26.11.2012r

50 
szt.

6 Notes 
z surowców 
wtórnych

Notes z surowców wtórnych 
z naturalną brązową 
okładką.
Środek min 50 kartek 
papieru z recyklingu, 
długopis z materiału 
biodegradowalnego.

Wymiary notesu min. 10 x 
15 x 1 cm Zdobienie: Logo 
miasta płyta

Termin wykonania i 
dostarczenia do 
26.11.2012r

200 
szt.

 

7 Koszulka T 
Shift z logo 
miasta

- koszulka typu T Shift 
Koszulka z krótkim rękawem, 
klasyczny prosty krój, 2 
warstwowy ściągacz z 
dodatkiem elastanu wokół 
szyi. Skład:  100% Bawełny. 
Gramatura:  150 g/m2. Mix 
kolorów- mix kolorów i 
rozmiarów Skład:  100% 
Bawełny. Zdobienie Logo 
miasta płyta: 

Termin wykonania i 
dostarczenia do 

500 
szt



16.10.2012r

8 Koszulka Polo - koszulka polo  - 

Koszulka polo z krótkim 
rękawem, kołnierzyk dziany, 
, listwa z dwoma guzikami 
wzmocniona wprasowaną 
wkładką, guziki w pasującym 
kolorze, krój z bocznymi 
szwami.

Mix kolorów i rozmiarów 

Skład:  100% 
Wysokogatunkowa bawełna 
czesana. Gramatura:  170 
g/m2

Zdobienie: 
monochromatyczne  logo

Termin wykonania i 
dostarczenia do 
26.11.2012r

50 szt

9 Paralol z logo 
miasta 

Duży automatyczny parasol , 
dwustronne otwieranie i 
zamykanie. Kolor zielony. 
Rozmiar min. 85 cm x 
średnica ϕ (fi)  105 cm

Zdobienie: 
monochromatyczne  logo

Termin wykonania i 
dostarczenia do 
26.11.2012r

60 szt

10 Długopis Elegancki metalowy lub 
aluminiowy długopis z 
niebieskim wkładem.

Mix kolorów

Zdobienie: 
monochromatyczne  logo + 
napis

Termin wykonania i 
dostarczenia do 
16.10.2012r

500 
szt




