
Projekt PN.: „Opracowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy
przedstawicieli sektora rybactwa śródlądowego” realizowany w  ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Realizowany z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków
krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego  (Nr umowy 00001-61720-OR1400003/09/10)

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-23/12
Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia:

Dostawa materiałów reklamowych (szkoleniowych) w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrażanie zasad
zrównoważonego korzystania z zasobów rybackich oraz rozwój współpracy przedstawicieli sektora rybactwa
śródlądowego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, realizowany z pomocy finansowej pochodzącej
z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00001-61720-
OR1400003/09/10)

CPV: 22462000-6

Specyfikacja techniczna kompletu materiałów reklamowych (szkoleniowych)

Nazwa: Torba na ramię
a) materiał: poliester,
b) wymiary torby: 345x130x340 mm (+/- 10%),
c) kolory torby: niebieski, grantowy, zielony,
d) główna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny,
e) pasek na ramię o regulowanej długości,
f) znakowanie:

- nadruk termotransferem w 1 miejscu na klapie,
- dwa kolory uzgodnione z Zamawiającym,
- maks. rozmiar nadruku: 25x25 cm,
- treść nadruku: logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki, logo PO Ryby, logotyp projektu,

g) pakowanie zbiorcze w karton,
h) ilość – 190 szt.

Nazwa: Zestaw piśmienniczy długopis i ołówek automatyczny
Długopis:

a) materiał, z którego jest wykonany: aluminium, metal,
b) mechanizm przyciskowy.

Ołówek:
a) materiał, z którego jest wykonany: aluminium, metal,
b) mechanizm przyciskowy.

Znakowanie:
a) grawer laserowy na dwóch stronach korpusu długopisu i ołówka,
b) kolor otrzymany z odsłoniętego podłoża,
c) układ: 1 strona korpusu logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki, logo PO Ryby,

2 strona korpusu logotyp projektu,
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d) zestaw piśmienniczy długopis i ołówek automatyczny zapakowane razem w opakowaniu
kartonowym lub plastykowym.

e) Ilość: 190 zestawów.
f) Pakowanie zbiorcze w karton.

Nazwa: Koszulka polo
a) kolor: niebieski, biały, czerwony,
b) gramatura: od 180 g/m2,
c) materiał: 100% bawełny - wysokogatunkowa bawełna czesana,
d) trzy guziki w kolorze koszulki,
e) rozmiary: L, XL, XXL,
f) ilości: L (85 szt.), XL (65 szt.), XXL (40 szt.),
g) znakowanie:

- haft 1 miejsce na piersi i 1 miejsce na plecach,
- jeden kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
- maks. rozmiar haftu na piersi: 5x6 cm, na plecach: 19x12 cm,
- treść znakowania: na piersi logotyp projektu, na plecach logo Unia Europejska, logo PO Ryby,

h) pakowane pojedynczo w woreczki foliowe,
i) pakowanie zbiorcze w karton.

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 3 rodzajów zestawów ołówek automatyczny – długopis wraz
z opakowaniem, załączając do oferty 3 kolorowe zdjęcia, z których Zamawiający wybierze 1 zestaw.
Logotyp projektu będzie dostarczony wraz umową. Wzory logo Unii Europejska oraz logo PO Ryby będą
wykonane według Księgi Wizualizacji:
http://www.rybactwo.info/media/Ksiega_wizualizacji_znaku_2011.pdf)
Oferent skonsultuje wykonanie i umieszczenie znaków graficznych w terminie 7 dni od daty podpisanie
umowy.

Termin dostawy: 25 stycznia 2013 roku do godz. 12:00.

Miejsce dostawy: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10,10-719 Olsztyn
(sekretariat na I piętrze pokój 106).

Informacje dodatkowe dla Wykonawców

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za bieżące kontakty z
Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

_________________________data________________                                     _________________________________________

                Miejscowość /pieczątki imienne lub podpisy czytelne  osób
               uprawnionych do  występowania w obrocie

                                                                                                                                           prawnym, reprezentowania Wykonawcy
 składania oświadczeń   woli w jego imieniu/


