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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-25/11 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Tytuł zamówienia: 

Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu PN. „Upowszechnianie 

najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora 

rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”, realizowany w ramach programu 

operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, 

z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych  środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu 

Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10) 

 

CPV:  22462000-6  - Materiały reklamowe 

Specyfikacja techniczna kompletu materiałów reklamowych 
 

1._Smycz sublimacyjna w kolorze granatowym w ilości - (120 szt.)  

      + przezroczysty holder  w ilości - (120 szt.) 

Smycz: 

- Szerokość: 2 cm,  

- Nadruk dwustronny full kolor,  

- Uchwyt do telefonu,  

- Na  smyczy  wykonawca zamieści 3 logotypy wraz z odwołaniem słownym o źródle współfinansowania przedstawione 

   wg wzorów znajdujących się poniżej 

 

Plastikowy holder poziomy: 

- Sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek z przezroczystego tworzywa typu plexi,  

- Wymiary holderu 95x55 mm,   

- Wykonawca zobowiązuje się do załączenia do oferty 1 –go kolorowego zdjęcia proponowanej smyczy i holdera 

    

 

 

 

 

          Pieczęć firmowa Wykonawcy 
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2._Teczka A5 z klipem - ilość (120 szt.) 

- Szerokość grzbietu: 3 cm, 

- Okleina zewnętrzna: druk offsetowy w pełnym kolorze, laminowany folią błyszczącą,.  

- Wyklejka: papier kredowy, 

- Wykonawca wykona projekt okładki segregatora do akceptacji Zamawiającego, 

- Dodatkowo wykonawca  zamieści 3 logotypy wraz z odwołaniem słownym o źródle współfinansowania  przedstawione 

   wg wzorów znajdujących się poniżej, 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie poglądowe 

- Wykonawca zobowiązuje się do załączenia do oferty 1-go kolorowego zdjęcia proponowanej teczki 

 

3._Wkład notatnikowy A5 do ww. teczki - ilość (120 szt.) 

- 50 kartek czystych z nadrukiem full kolor, klejony od góry, 

- Wykonawca wykona projekt  nadruku na notatniku do akceptacji Zamawiającego, 

- Na wszystkich  kartkach  Wykonawca  zamieści  3  logotypy  projektu  (wg  wzorów  znajdujących się poniżej) wraz ze 

   znakiem wodnym jako tło oraz z odwołaniem słownym o źródle współfinansowania. 

 

4._Długopis automatyczny o ergonomicznym kształcie - ilość (120 szt.) 

- Materiał: aluminium lakierowane na srebrno, 

- Mechanizm przyciskowy, 

- Niebieski wkład wymieniany poprzez odkręcenie dolnej końcówki końcówka i przycisk chromowane, 

- Znakowanie długopisu: grawer laserowy na dwóch stronach korpusu długopisu zawierający 

  3 logotypy przedstawione (wg wzorów znajdujących się poniżej), 

- Kolor otrzymany z odsłoniętego podłoża 

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 3 rodzajów długopisu, załączając do oferty 3  kolorowe zdjęcia, z 

  których Zamawiający wybierze 1 rodzaj, 
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5.   Parasol koloru granatowego XXL z drewnianą rączką -  ilość (120 szt.) 

- Mocny 16-drutowy stelaż na metalowym trzonku z drewnianą rączką, 

- 8 paneli o wymiarach: wysokość 100cm ± 5 cm; średnica 130cm ± 10cm,  

- Rozkładany i składany ręcznie, 

- Blokada końcówek drutów, 

- Na wybranym rodzaju parasola Wykonawca wykona nadruk w 1 kolorze - pomarańczowym  

  3 logotypów (wg wzorów logotypów znajdujących się poniżej). 

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 3 rodzajów  parasoli, załączając do oferty 3 kolorowe zdjęcia, z 

   których Zamawiający wybierze 1 rodzaj, 

    

6.  Wydruk jednostronnego baneru do roll-upa  -  ilość (1 szt.) 

- Rozmiar 200 x 80, papier mat. do roll-upa, 

- Nadruk full kolor , 

- Projekt graficzny roll-upa, zawierający m. in. kolorową grafikę, tytuł konferencji, logotypy dostarczy Zamawiający.  

 

7.  Torba bawełniana ekologiczna koloru ecru -  ilość (120 szt.) 

- 100% bawełny (surówka bawełniana), zszywana na bokach szwem pojedynczym, brzegi obrębione, 

   górne wykończenie podwójne,  

-  Długie ucho (ok. 80 cm  i szerokości  2,5cm),  

-  Wymiary: 38 cm x 42 cm, 

-  Gramatura: 140g/m², 

-  Na  wybranym rodzaju  torby Wykonawca wykona  nadruk jednostronny – 1 kolor pomarańczowy  

   3 logotypów  (wg wzorów logotypów  znajdujących się poniżej), 

-  Wykonawca  zobowiązuje  się do przedstawienia 3 rodzajów toreb, załączając do oferty  3 kolorowe zdjęcia, z których 

    Zamawiający wybierze 1 rodzaj 

 

8.  Polar w kolorze granatowym -  ilość (120 szt.) 

W rozmiarach: 15 XXL (męski) 50 XL (męski) 40 L (męski) 15 S (damski),  

- Gramatura : 280g/m2 , 

- Skład : 100% poliestru, 

- Na dole stopery ze sznurówkami, 

- Plastikowy główny zamek błyskawiczny, 

- 2 kieszenie zamykane na zamek błyskawiczny, 

- Na polarze wykonawca wykona 3 hafty w full kolorze, na każdym hafcie 1 logotyp  (logotypy), 

  (wg wzorów logotypów  znajdujących się poniżej), 

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  3 rodzajów polaru, załączając do oferty 3 kolorowe zdjęcia, z 

  których  Zamawiający wybierze 1 rodzaj. 
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WZORY LOGOTYPÓW I NAPISU DO UMIESZCZENIA  

 

LOGOTYPY DO NADRUKU NA MATERIAŁACH  

 

 

 

 

 

 

 

NAPIS NA MATERIAŁACH (je żeli występuje w opisie) 

 

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH    EUROPEJSKIEGO   FUNDUSZU    RYBACKIE GO   ZAPEWNIAJAC Ą 

                            INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO 

 

Zasady realizacji przedmiotu zamówienia: 
 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do przedstawienia trzech  wizualizacji  umieszczonych 

     logotypów na wybranych materiałach, z których Zamawiający wybierze jedną ostateczną wersję. 

     

2.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do ewentualnego  przeprojektowania  przedstawionych 

     materiałów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.   

 

3.   Wykonawca  zobowiązany  jest   wykonać   przedmiot   zamówienia   z   należytą    starannością    i   z   powszechnie 

      obowiązującymi standardami. 

 

4. Zamawiający  dostarczy  Wykonawcy  w/w  logotypy  graficzne:  logo  Unia  Europejska,  logo  Europejski Fundusz  

       Rybacki PO Ryby 2007-2013, logotyp Projektu. 

             

 Termin realizacji i miejsce dostawy: 

 1.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 01.09.2011r. 

 2.   Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko całość przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego:  

       Instytutu Rybactwa Śródlądowego im Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn - Kortowo 

        (sekretariat na I – piętrze pokój 106) do dnia 01.09.2011r. 
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 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/                                                       


