Załącznik nr 1C do SIWZ i umowy po zmianach
Lubuska Akademia Młodego Lidera – warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części.”

Część III - „Zaprojektowanie graficzne i wykonanie gadżetów promocyjnych z layoutem Województwa Lubuskiego i logo kampanii Młodzi On-Life wraz
z dostawą do siedziby Zamawiającego”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZDJĘCIA MAJA CHARAKTER WYŁACZNIE POGLĄDOWY

LP.
1.

Nazwa
Asortymentu
Długopis
jasnozielony
cienkopiszący,
z końcówką do
ekranów
dotykowych w
kolorze trzonka
kolor wkładu
czarny/granatowy

Ilość
2000
szt.

Wymiar(+/- 10%)
Wymiar: 13,6 cm

Szczegółowy opis asortymentu
Długopis cienkopiszący, z końcówką do
ekranów dotykowych w kolorze trzonka
Materiał: Aluminium
Kolor: Jasnozielony
Kolor wkładu: czarny/granatowy
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu
Rodzaj nadruku: monochromatyczny,
Opakowanie jednostkowe: w woreczki
zabezpieczające przed uszkodzeniem
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego

Zdjęcie (wzór)
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2. Koszulki (T-shirt)

600
szt.

S (200 szt.)
M (200 szt.)
L (100 szt.)
XL (100 szt.)

Koszulka (T-shirt) z dużym nadrukiem full color
15 cm na przodzie i tyle wg indywidualnego
projektu dostarczonego przez Zamawiającego
Krój delikatnie taliowany
Materiał: 100% bawełna- czesana bawełna o
strukturze skręconej, gładkiej przędzy, odpornej
na kurczenie, nie pozostawiającej włókien,
odpornej na wycieranie,
Kolor: biały
Podwójne przeszycia, szwy mocno
zagęszczone
Ściągacz bez widocznych bocznych przeszyć
Gramatura: 190 g/m2
Projekt nadruku musi być zaakceptowany przez
Zamawiającego przed wykonaniem.
Zdjęcia mają charakter poglądowy.
Wymienione powyżej parametry to wartości
minimalne i wymagane obligatoryjnie.
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3.
Brelok

1000
szt.

Wymiary: 43 x 55 x 5
mm

Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu i
Młodzi on Life
Rodzaj nadruku: kolor,
Opakowanie jednostkowe: w woreczku
zabezpieczającym przed uszkodzeniem
Opakowanie zbiorcze: w kartonie opisanym
nazwą produktu i ilością sztuk. Nadruk
powinien być wykonany przez Wykonawcę,
wcześniej zaakceptowany przez
Zamawiającego
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4.

Notes w formacie
A5

1500
szt.

Wymiary: 21,4 x 14,3 x
1,5 cm

Notes w formacie A5 z zaokrąglonymi rogami,
ze skórzaną miękką okładką, zamykany
gumką, z wszytymi zakładkami i dodatkową
kieszenią z tyłu na notatki.
Kolor: Czarny
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu
Rodzaj nadruku: monochromatyczny,
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego
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5.

Niebieski Zegarek
z wyświetlaczem
LED daty

100
szt.

wymiary: 24,5 x 2 x 1
cm

Zegarek silikonowy z wyświetlaczem LED
daty, godziny i sekund, cyfry świecą przez ok. 7
sekund, łatwy w obsłudze jedną ręką, posiada
magnetyczne zamknięcie, pasek można
dostosować do nadgarstka poprzez docięcie
paska
Kolor: dowolny
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu
Rodzaj nadruku: monochromatyczny,
Opakowanie jednostkowe: w woreczki/pudełka
zabezpieczające przed uszkodzeniem
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego
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6.

Smycz

2000
szt.

Wymiary: 25 mm
Smycz sublimacyjna - dwustronna z
karabinkiem.
Kolor: zielony
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu i
Młodzi on Life
Rodzaj nadruku: kolor,
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego
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7.

Teczki ofertowe z
grzbietem
(dwubigowe) w
formacie A4 z
miejscem na
wizytówkę.

1500
szt.

Wymiary: A4

PARAMETRY PRODUKTU:
Typ: Standard Plus dwubigowa
Zadruk: dwustronny
Lakierowanie, foliowanie: standard
Gumka z zakuwkami: nie
Rodzaj papieru: kreda mat 350 g
Format: A4 (210 x 297 mm)
Kolor: zielone (zgodnie z logo Młodzi on Life)
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu i
Młodzi on Life
Rodzaj nadruku: full kolor,
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego
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8.

9.

Przypinki

Etui/pokrowiec na
telefon na ramię

1500
szt.

Wymiary: 3,2 cm

500
szt.

Wymiary: rozmiar M:
Etui na telefon zakładane na ramię. Stworzone
13,5 x 7,5 cm (wielkość dla sportowców, którzy chcą mieć telefon przy
Galaxy S3 / S4)
sobie (a właściwie na sobie) podczas biegania,
ćwiczeń na siłowni i innych aktywności
fizycznych z wyjściem na słuchawki.

Kolor: kolor
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Młodzi on Life
Rodzaj nadruku: full kolor
Opakowanie jednostkowe: w woreczki/pudełka
zabezpieczające przed uszkodzeniem
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego
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10

Kubek

500
szt.

300
Pojemność:
ml
148
Wysokość:
mm
90
Średnica:
mm
Materiał: porcelana

Porcelanowy kubek reklamowy z polimerową
przykrywką chroniącą przed przypadkowym
rozlaniem napoju. Model skierowany dla osób
aktywnych, miłośników wycieczek i podróży.
Dzięki rzadko spotykanej, wewnętrznej
strukturze podwójnych ścianek z porcelany
kubek ten charakteryzuje się podwyższonym
poziomem izolacji termicznej. Przykrywka
dostępna jest w 7 kolorach: biały,
pomarańczowym, czerwonym, zielonym,
granatowym, brązowym i czarnym.

Załącznik nr 1C do SIWZ i umowy po zmianach
Lubuska Akademia Młodego Lidera – warsztaty dla młodzieży z województwa lubuskiego w ramach kampanii Młodzi on Life w podziale na trzy części.”

Część III - „Zaprojektowanie graficzne i wykonanie gadżetów promocyjnych z layoutem Województwa Lubuskiego i logo kampanii Młodzi On-Life wraz
z dostawą do siedziby Zamawiającego”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZDJĘCIA MAJA CHARAKTER WYŁACZNIE POGLĄDOWY

11.

Plecak ze
sznurkowymi
szelkami

700
szt.

Wymiary: ok. 30 x 42
cm

Plecak materiałowy ze sznurkowymi szelkami.
Używany również jako torba na ramię.
Nadruk: kolorowy (4+0)
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
nadruk trwały, nie ścierający się
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak
Unii Europejskiej, Znak Młodzi on Life
Opakowanie jednostkowe: w woreczki/pudełka
zabezpieczające przed uszkodzeniem
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego
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12.

Kubek termiczny

600
szt.

fi=7 x 19,5 cm

Kubek termiczny o podwójnych, wewnątrz i na
zewnątrz stal nierdzewna, odkręcana
plastikowa pokrywa z wbudowanym,
składanym otworem do picia, kolorowy gumowy
pierścień wokół otworu i gumowany spód dla
lepszej przyczepności, pojemność minimum
400 ml.
Nadruk: monochromatyczny
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu i
Młodzi on Life
Opakowanie jednostkowe: w woreczki/pudełka
zabezpieczające przed uszkodzeniem
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego
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13.

Okulary lustrzane

350
szt.

Wymiary: 14,5 x 14,5 x
5 cm

Okulary przeciwsłoneczne z lustrzanymi
soczewkami różnokolorowymi. Transparentne
oprawki w kolorze czarnym. Ochrona przed
promieniowaniem UV 400.
Kolor oprawki: czarny, niebieski, zielony
Kolor szkła: różnokolorowe
Nadruk: monochromatyczny
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk:
logotyp Znak Funduszy Europejskich, Znak Unii
Europejskiej, Znak Lubuskie Warte zachodu i
Młodzi on Life
Opakowanie jednostkowe: w woreczki/pudełka
zabezpieczające przed uszkodzeniem
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego
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14.

Pendrive
Kształt
indywidualny
16 GB

700
szt.

Wymiary: 5cm x 3cm

Pendrive w kształcie znaku marki Młodzi on
Life o pojemności 16 GB (opracowanie
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego)
Nie trzeba zamieszczać nadruku logo Lubuskie
warte zachodu.
Nadruk/Grawer/tampodruk/transfer/sitodruk
Opakowanie jednostkowe: w woreczki/pudełka
zabezpieczające przed uszkodzeniem
Opakowanie zbiorcze: w karton opisany nazwą
produktu i ilością sztuk. Nadruk powinien być
wykonany przez Wykonawcę, wcześniej
zaakceptowany przez Zamawiającego

