Załącznik nr 1 B do SIWZ i umowy

„ Lubuska Akademia Młodego Lidera – warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części.”
Część II – „Zaprojektowanie graficzne i wykonanie elementów ekspozycyjnych z indywidualnym layoutem Województwa Lubuskiego i logo kampanii Młodzi
On-Life wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.”
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZDJĘCIA MAJA CHARAKTER WYŁACZNIE POGLĄDOWY
Nazwa
Wymiar(+/LP.
Ilość
Szczegółowy opis asortymentu
Asortymentu
10%)
1. Ścianka
1 szt.
Wymiar:
Tekstylna ścianka reklamowa wielokrotnego
Tekstylna
Szerokość:
użytku. Charakteryzuje ją nowoczesny design,
600 cm
innowacyjność, niewielka waga i wysoka jakość.
Wysokość:
Dodatkowym atutem jest łatwy i szybki montaż.
230cm
Materiał idealnie dopasowuje się do konstrukcji,
Głębokość:
jest mocno naciągnięty, nie marszczy się i nie
55 cm
faluje.
Szkielet ściany składa się z rur aluminiowych
łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski. Montaż
odbywa się w sposób intuicyjny bez użycia
narzędzi. Po rozłożeniu całość stanowi jednolitą
powierzchnię - grafika nie jest łączona.
System składa się do niewielkiej estetycznej torby
transportowej.
Nadruk w kolorze (4+0) na tkaninie poliestrowej,
na którą transferuje się wydrukowaną na papierze
grafikę reklamową.
Nadruk:tampodruk/transfer/sitodruk: logotyp
Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu,
Młodzi on Life
Proces przenikania pigmentu do tkaniny
(sublimacja) zachodzi w trakcie kalandrowania w
temperaturze około 200 stopni. Nawet
wielokrotne pranie i prasowanie tkaniny nie
zmienia nasycenia ani jakości tkaniny wytworzonej
w ten sposób. Ścianka pakowna w torbę z
rączkami, wykonaną z materiału odpornego na
zabrudzenia uszkodzenia, przystosowanego do

Zdjęcie (wzór)
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transportu. Torba zamykana na zamek
błyskawiczny z podwójnym szwem.
Projekt nadruku powinien być wykonany przez
Wykonawcę, wcześniej zaakceptowany przez
Zamawiającego.

2.

Ścianka
Tekstylna

1 szt.

Szerokość:
100 cm
Wysokość:
235 cm
Głębokość:
115 cm

Ścianka tekstylna wielokrotnego użytku.
Charakteryzuje ją nowoczesny design,
innowacyjność, niewielka waga i wysoką jakość.
Dodatkowym atutem jest łatwy i szybki montaż.
Materiał idealnie dopasowuje się do konstrukcji,
jest mocno naciągnięty, nie marszczy się i nie
faluje.
Szkielet ściany składa się z rur aluminiowych
łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski. Montaż
odbywa się w sposób intuicyjny bez użycia
narzędzi. Po rozłożeniu całość stanowi jednolitą
powierzchnię - grafika nie jest łączona.
System składa się do niewielkiej estetycznej torby
transportowej.
Nadruk w kolorze (4+0) na tkaninie poliestrowej,,
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na którą transferuje się wydrukowaną na papierze
grafikę reklamową.
Nadruk:tampodruk/transfer/sitodruk: logotyp
Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu,
Młodzi on Life
Proces przenikania pigmentu do tkaniny
(sublimacja) zachodzi w trakcie kalandrowania w
temperaturze około 200 stopni. Nawet
wielokrotne pranie i prasowanie tkaniny nie
zmienia nasycenia ani jakości tkaniny wytworzonej
w ten sposób.
Ścianka pakowna w torbę z rączkami, wykonaną z
materiału odpornego na zabrudzenia uszkodzenia,
przystosowanego do transportu. Torba zamykana
na zamek błyskawiczny z podwójnym szwem.
Projekt nadruku powinien być wykonany przez
Wykonawcę, wcześniej zaakceptowany przez
Zamawiającego.
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3.

ZDJĘCIA MAJA CHARAKTER WYŁACZNIE POGLĄDOWY
Rollup
3 szt.
Szerokość:
Roll-up reklamowy z solidną i lekką aluminiową
120cm
konstrukcją pozwalająca na szybkie składanie i
Wysokość:
rozkładanie systemu.
215cm
Wysokość: 215 cm, szerokość 120 cm.
Szeroka podstawa gwarantująca stabilność
systemu i nie zacinanie się materiału.
Nadruk: kolorowy (4+0),
Nadruk: tampodruk/transfer/sitodruk: logotyp
Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu,
Młodzi on Life
Ścianka pakowna w wysokiej jakości torbę z
rączkami, wykonaną z elastycznego materiału
odpornego na zabrudzenia uszkodzenia,
przystosowanego do transportu. Torba zamykana
na zamek błyskawiczny z podwójnym szwem.
Projekt nadruku powinien być wykonany przez
Wykonawcę, wcześniej zaakceptowany przez
Zamawiającego

