URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Załącznik nr 1
KP.I.272.28.12 .2019
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa
promocyjnych wraz z ich oznakowaniem.

zaprojektowania,

wykonanie

i

dostawa

materiałów

Oferowane materiały promocyjne będą musiały być fabrycznie nowe.
Oznakowanie materiałów musi być zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę.
Dostawa przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt, do siedziby Zamawiającego
w Olsztynie.
Zamówienie będzie musiało być zrealizowane jednorazowo.

lp.

asortyment

ilość

specyfikacja
Notatnik A4 klejony po krótkim boku (na górze, klej
przezroczysty), 50 kartek, spód podklejany kartonem, kształt
narożników prostokątny, wykończenie bez dziurek, bez okładki,
zadruk jednostronny, ma posiadać jasno szarą kratkę, rodzaj
papieru 90 g.

1

2

Notatnik w
kratkę A4

Papierowa
torba

W nagłówku ma znajdować się
Treść: Konwent Marszałków Województw RP Warmia Mazury
2019 oraz 16 herbów, w stopce treść do uzgodnienia np.:
adres.
Papierowa średnia torba wykonana z papieru 200g/m2
laminowanego folią matową o wymiarach: wysokość 31-32 cm,
szerokość 24 cm, głębokość 10-12 cm. Kolorystyka: #127EA7
(RGB), sznurek bawełniany koloru białego, brzegi i dno
wzmocnione wkładką tekturową.
Znakowanie na torbie: 16 herbów oraz treść Konwent
Marszałków Województw RP – Warmia Mazury 2019.
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Notatnik mały

Notatnik A6 klejony po krótkim boku (na górze, klej
przezroczysty), 50 kartek, wymiary: 10 cm x 14 cm, spód
podklejany kartonem, kształt narożników prostokątny,
wykończenie bez dziurek, bez okładki, zadruk jednostronny, ma
posiadać czystą kartkę, rodzaj papieru 90 g.
W nagłówku ma znajdować się treść: Konwent Marszałków
Województw RP – Warmia Mazury 2019 oraz 16 herbów, a
w stopce, adres.

Teczka papierowa A4 reklamowa konferencyjna z kolorowym
nadrukiem kolor teczki #127EA7 (RGB) druk jednostronny 1 i 4
strona. Grzbiet 5 mm, w dolnych skrzydełkach wcięcie na
wizytówkę, wykończenie folia mat;
Znakowanie na teczce: przód 16 herbów oraz treść Konwent
Teczka
4
papierowa A4 Marszałków Województw RP – Warmia Mazury 2019, tył treść
do uzgodnienia (np. dane adresowe).

5

Długopis
niebieski

Długopis o długości około 15 cm w kolorze niebieskim wraz z
wkładem niebieskim, zakończony gumowym rysikiem do
obsługi telefonu, otwierany poprzez przekręcanie, srebrne
wykończenia. Długopis zapakowany w kartonowe etui o
wymiarach około 16 cm x 4,5 cm w kolorze #127EA7 (RGB)
z nadrukiem.

250

250

250

Znakowanie: grawer laserowy:
(adres www.warmia.mazury.pl).

6

Długopis
czerwony

Długopis o długości około 15 cm w kolorze czerwonym wraz
z wkładem czerwonym, zakończony gumowym rysikiem do
obsługi telefonu, otwierany poprzez przekręcanie, srebrne
wykończenia. Długopis zapakowany w kartonowe etui
o wymiarach około 16 cm x 4,5 cm w kolorze #127EA7 (RGB)
z nadrukiem.

250

Znakowanie: grawer laserowy:
(adres www.warmia.mazury.pl).

Smycz z klipem i przywieszką do telefonu (kolor #127EA7
(RGB) o wymiarach 2 cm (+0,5 cm) x 55 cm.
7

Smycze
tekstylne

250
Znakowanie: treść Konwent Marszałków Województw RP –
Warmia Mazury 2019.
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Etui na
identyfikator
(holder)

9 Pendrive

Holder przezroczysty podłużny o rozmiarach 11 cm x 8 cm (+/0,5 mm), układ poziomy, otwarcie od boku, otwór do
zamontowania smyczy okrągły opcjonalnie podłużny, wykonany
z foli PVC.
Pendrive 16 GB w kształcie karty kredytowej grafika – motyw
Bitwy pod Grunwaldem;
wymiary: 84,5 mm x 53 mm;
awers:
motyw
Bitwy
pod
Grunwaldem
i
adres
www.warmia.mazury.pl;
rewers:
białe
tło,
logo
Warmia
Mazury,
adres
www.warmia.mazury.pl

250
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Materiały konferencyjno-promocyjne w pozycjach 1-4 oraz 7 muszą być spójne ze stroną internetową
www.konwent.warmia.mazury.
Miejsce umieszczenia herbów i treści oraz techniki dostosowane do materiału na którym mają się
znaleźć (do uzgodnienia z Zamawiającym).
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