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ą     ci ść           

L.p. Asortyment Wymiary Jednostka Ilość Cena jednostkowa 
brutto (PLN) Wartość brutto (PLN)

1

* torebka na telefon w kolorze pomarań
wykonana z poliestru                              
* zamykana na czarny zamek błyskawic
się na wysokości ok.1/4 torebki              
* czarny pasek grubości min. 0,75 cm m
wychodzący z dwóch boków górnej częś
umożliwiający swobodne zawieszenie je
* nadruk na stronie z zamkiem, jednostr
jednokolorowy, wg projektu nr 1.3 zał. n
* rozmiar nadruku 55x15 mm, sitodruk

czowym, 
                          
zny, znajdujący 
                          
ax. 1,5 cm 
ci torebki, 
j na szyi            
onny, 
r 9 do SIWZ     

szerokość            
min.105mm 
max.120mm         

wysokość           
min.135mm 
max.140mm  

szt. 25

2

* torebka na telefon w kolorze czerwony
z poliestru                                                
* zamykana na czarny zamek błyskawic
się na wysokości ok.1/4 torebki              
* czarny pasek grubości min. 0,75 cm m
wychodzący z dwóch boków górnej częśwychodz cy z dwóch boków górnej częś
umożliwiający swobodne zawieszenie je
* nadruk na stronie z zamkiem, jednostr
jednokolorowy, wg projektu nr 1.3 zał. n
* rozmiar nadruku 55x15 mm, sitodruk

m, wykonana 
                       
zny, znajdujący 
                          
ax. 1,5 cm 
ci torebki,  torebki, 
j na szyi            
onny, 
r 9 do SIWZ     

szero
min.10
max.12

wysowysoko
min.13
max.14

kość        
5mm 
0mm         

kość           szt. 25

5mm 
0mm

3

* torebka na telefon w kolorze granatow
z poliestru                                                
* zamykana na czarny zamek błyskawic
się na wysokości ok.1/4 torebki              
* czarny pasek grubości min. 0,75 cm m
wychodzący z dwóch boków górnej częś
umożliwiający swobodne zawieszenie je
* nadruk na stronie z zamkiem, jednostr
jednokolorowy, wg projektu nr 1.3 zał. n
* rozmiar nadruku 55x15 mm, sitodruk

ym, wykonana 
                          
zny, znajdujący 
                          
ax. 1,5 cm 
ci torebki, 
j na szyi            
onny, 
r 9 do SIWZ     

szero
min.10
max.12

wyso
min.13
max.14

kość      
5mm 
0mm     

kość     
5mm 
0mm

szt. 25
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latarka w 

4

* torebka na telefon w kolorze czarnym,
poliestru                                                  
* zamykana na czarny zamek błyskawic
się na wysokości ok.1/4 torebki              
* czarny pasek grubości min. 0,75 cm m
wychodzący z dwóch boków górnej częś
umożliwiający swobodne zawieszenie je
* nadruk na stronie z zamkiem, jednostr
jednokolorowy, wg projektu nr 1.3 zał. n
* rozmiar nadruku 55x15 mm, sitodruk

 wykonana z 
                          
zny, znajdujący 
                          
ax. 1,5 cm 
ci torebki, 
j na szyi            
onny, 
r 9 do SIWZ     

szero
min.10
max.12

wyso
min.13
max.14

kość   
5mm 
0mm   

kość   
5mm 
0mm

szt. 25

5

* latarka metalowa                                  
* LED biały, min.8 żarówek                   
* kształt walca                                         
* trzy baterie                                           
* na końcu przeciwległym do umiejscow
znajduje się uchwyt z materiału, o grubo
max. 2cm, w postaci krótkiego paska, um
trzymanie latarki w ręku                         
* latarka zapakowana jest w srebrne, m  zapakowana jest srebrne, metalowe
pudełko wyłożone filcem                        
* nadruk na latarce, jednostronny, jedno
projektu nr 1.3 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 40x10 mm, grawerow

                          
                          
                          
                          
ienia żarówek 
ści min. 0,5cm 
ożliwiający 

                          
talowe, , 
                          
kolorowy, wg 
                          
anie

długość

ś

 latarki bez 
paska            

min.80mm  
max.130mm     

rednica w 
najgrubszym miejscu 

i 23

szt. 100

min.23mm   
max.45mm
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wg 

6

* USB hub                                               
* materiał: biały plastik                           
* centralna część o kształcie zaokrąglon
od której z każdego z boków odchodzą s
"nóżki" koloru białego, które są wejścim
* możliwość złożenia i postawienia na "
nieużywanego USB hub                          
* nadruk jednostrony, jednokolorowy na
części o kształcie kwadratu wg projektu 
do SIWZ                                                  
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                          
                         
ego kwadratu, 
kładane 
i USB               
nóżkach" 
                         
 centralnej 
nr 1.1 zał. nr 9 
                          
k

m

m

m

centraln
dł

in 40mm 

dł
in 35mm 

in 30mm 

a część: 
ugość             

max 60mm 
szerokość            

min 40mm max 
60mm, porty USB:    

ugość             
max 55mm 

szerokość            
max 50mm 

szt. 50

7

* USB hub                                               
* wykonany z pięciu różnokolorowych, 
sobą części w kształcie kwadratu o boku
max.50mm, składany i rozkładany na za
harmonijki                                               
* kabel zasilający przezroczysty             
* nadruk jednostronny, jednokolorowy,  nadruk jednostronny, jednokolorowy, 
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                          
połączonych ze 
 min.40mm 
sadzie 
                          
                          
wg projektu nr 

w

projektu nr 
                          
k

ysokość po złożeniu 
min.200mm 
max.300mm

szt. 50



Formularz rzeczowo-cenowy                                                                                                                                                                         Załącznik nr 4    

44

* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cieńkie

8

* długopis automatyczny                        
* metalowa obudowa                              
* przycisk połączony z elementem umoż
zaczepienie długopisu np. o papier         
* na długości 1/3 długopisu znajdują się
obręcze                                                    
* przycisk wraz z elementem umozliwia
zaczepienie długopisu oraz obręcze wyk
* kolor grafitowy                                    
* opakowanie do długopisu z cienkiego 
* wkład do długopisu koloru niebieskieg
* nadruk jednostronny, jednokolorowyn
wg projektu nr 1.3 zał. nr 9 do SIWZ     
* rozmiar nadruku 50x9 mm, tampodruk

                          
                          
liwiającym 
                          
 dwie cieńkie 
                          
jącym               
onane z metalu 
                          
kartonu              
o                       

a długopisie 
                          
   

wyso

ś

kość           
min 135mm          
max 145mm         

rednica             
min 8mm max 15mm

szt. 40

9

* długopis automatyczny                        
* metalowa obudowa                              
* przycisk połączony z elementem umoż
zaczepienie długopisu np. o papier         
* na długości 1/3 długopisu znajdują się      
obręcze                                                    
* przycisk wraz z elementem umozliwia
zaczepienie długopisu oraz obręcze wyk
* kolor grafitowy                                    
* opakowanie do długopisu z cienkiego 
* wkład do długopisu koloru niebieskieg
* nadruk jednostronny, jednokolorowy n
wg projektu nr 1.6 zał. nr 9 do SIWZ     
* rozmiar nadruku 50x9 mm, tampodruk

                          
                          
liwiającym 
                          
dwie cieńkie   
                          
jącym 
onane z metalu 
                          
kartonu              
o                       
a długopisie 
                          
                      

wyso

ś

kość           
min 135mm          
max 145mm         

rednica             
min 8mm max 15mm

szt. 30
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* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cieńkie

10

* długopis automatyczny                        
* metalowa obudowa                              
* przycisk połączony z elementem umoż
zaczepienie długopisu np. o papier         
* na długości 1/3 długopisu znajdują się
obręcze                                                    
* przycisk wraz z elementem umozliwia
zaczepienie długopisu oraz obręcze wyk
* kolor srebrny                                        
* opakowanie do długopisu z cienkiego 
* wkład koloru niebieskiego                   
* nadruk jednostronny na długopisie wg
zał. nr 9 do SIWZ                                    
* rozmiar nadruku 50x9 mm, tampodruk

                          
                          
liwiającym 
                          
 dwie cieńkie 
                          
jącym 
onane z metalu 
                          
kartonu              
                          
 projektu nr 1.3 
                          
 

m

wyso
min 13
max 14
średn

in 8mm m

kość           
5mm          
5mm         
ica             
ax 15mm

szt. 70

11

* długopis automatyczny                        
* metalowa obudowa                              
* przycisk połączony z elementem umoż
zaczepienie długopisu np. o papier         
* na długości 1/3 długopisu znajdują się      
obręcze                                                    
* przycisk wraz z elementem umozliwia
zaczepienie długopisu oraz obręcze wyk
* kolor brązowy                                      
* opakowanie do długopisu z cienkiego 
* wkład do długopisu koloru niebieskieg
* nadruk jednostronny, jednokolorowy n
wg projektu nr 1.3 zał. nr 9 do SIWZ     
* rozmiar nadruku 50x9 mm, tampodruk

                          
                          
liwiającym 
                          
dwie cieńkie   
                          
jącym 
onane z metalu 
                          
kartonu              
o                       
a długopisie 
                          
                   

m

wyso
min 13
max 14
średn

in 8mm m

kość           
5mm          
5mm         
ica             
ax 15mm

szt. 70
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 w                                    

12

* długopis ze wskaźnikiem laserowym  
* trzy baterie                                           
* materiał: metal                                     
* z boku dwa przyciski funkcyjne          
* zapakowany w metalowe pudełko       
* nadruk na pudełku, jednostronny wg p
zał. nr 9 do SIWZ                                    
* rozmiar nadruku 50x9 mm, grawerowa

                          
                          
                          
                          
                          
rojektu nr 1.3 
                          
nie     

m

m

wymiar
dł

in 30mm 

in 15mm 

y etui:        
ugość             

min 170mm          
max 180mm         

szerokość            
max 40mm 

wysokość           
max 24mm 

szt. 100

13

* lornetka                                                
* zoom 8x                                                
* średnica obiektywu min. 18mm           
* pokrętło służące do ustawiania ostrośc
* część środkowa wykonana z metalu    
* części boczne oraz pokrętło wykonane
plastiku                                                    
* kabura na lornetkę wykonana ze skóry
skóropodobnego w kolorze czarnym      skóropodobnego  kolorze czarnym
* całość zapakowana w kartonowe pude
* nadruk na kaburze, wg projektu nr 1.3
SIWZ                                                       
* rozmiar nadruku 55x15 mm, tampodru

                          
                         
                          
i widzenia         
                          
 z czarnego 
                          
 lub materiału 
                          m
łko                     
 zał. nr 9 do 
                          
k 

min

dł

in 7070mm 

ugość             
min 100mm          
max 120mm         

szerokość            
mm max 80mm

szt. 40

max 80mm
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zał  9                                       

14

* zestaw kontaktów (adapter)                 
* materiał: plastik                                    
* kolor: granatowy                                  
* w skład zestawu wchodzą 3 rodzaje w
pudełkiem o podstawie prostokąta          
* możliwość złożenia ze sobą wtyczek w
prostokąta                                                
* nadruk na pudełku, jednostronny, jedn
projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                          
                         
                          
tyczek wraz z 
                          
 kształt 

                          
ostronny, wg 
                          
k                 

w

s

długość

ysokość

zerokość

 opakowania 
min.61mm   
max.80mm     

 opakowania 
min.43mm   
max.55mm    

 opakowania 
min.43mm    
max55mm

szt. 100

15

* przybornik do szycia                            
* płaskie wysuwane pudełko                  
* materiał: przeźroczysty plastik w kolo
* w skład zestawu wchodzą: małe nożyc
2 guziki, igła, 5 małych szpulek z nitkam
nawlekacz                                                
* nadruk na pudełku, jednostronny, jedn
projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ           projektu nr 1.1 . nr do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                          
                          
rze niebieskim   
zki, 2 agrafki, 
i oraz 

                         
okolorowy, wg 
                          

m

k   

dł

in 45mm 

ugość             
min 80mm           

max 100mm         
szerokość            

max 60mm 

szt. 100

16

* kubek termostatyczny                          
* materiał: metal                                     
* kubek wyposażony w plastikową pokr
* ucho umożliwiające trzymanie kubka  
* ciemny, metaliczny kolor                     
* pojemność min. 240 ml.                       
* kartonowe pudełko                               
* nadruk na kubku, jednostronny, jednok
projektu nr 1.1 zał. Nr 9 do SIWZ          
* rozmiar nadruku 20x20 mm, grawerow

                          
                          
ywkę                 
                         
                          
                          
                          
olorowy, wg 

                          
anie   

m

wyso

ś
in 75mm 

kość           
min 120mm          
max 130mm         

rednica             
max 90mm 

szt. 100
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zał  9                                                          

17

* nadmuchiwana poduszka podróżna     
* tzw. kształt rogala                                
* kolor granatowy                                   
* opakowanie granatowe                        
* nadruk na poduszce, jednostronny, jed
wg projektu nr 1.3 zał. nr 9 do SIWZ     
* rozmiar nadruku 55x15 mm, sitodruk  

                          
                          
                          
                          
nokolorowy, 
                          
 

po nadm
dł

uchaniu 
ugość             

min 360mm          
max 420mm         

szerokość            
min 250mm          
max 300mm         

wysokość           
min 90mm           

max 120mm 

szt. 70

18

* termos                                                   
* pojemność 0,5l                                     
* materiał: metal                                     
* zakrętka wykonana z czarnego plastiku
metalu                                                      
* termos wyposażony w zakręcane i odk
wieczko służące za kubek                       
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              1.1 . nr do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20 mm, grawerow

                         
                          
                          
, korek - z  
                         
ręcane 
                          
g projektu nr 

                          

m

anie   

wyso

ś
in 65mm 

kość           
min 240mm          
max 260mm         

rednica             
max 75mm 

szt. 60

19

* termos                                                   
* pojemność 0,5l                                     
* materiał: metal                                     
* zakrętka wykonana z czarnego plastiku
metalu                                                      
* termos wyposażony w zakręcane i odk
wieczko służące za kubek                       
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.4 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, grawerow

                         
                          
                          
, korek - z  
                         
ręcane 
                          
g projektu nr 

                          
anie   

m

wyso

ś
in 65mm 

kość           
min 240mm          
max 260mm         

rednica             
max 75mm 

szt. 40
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 zał  9                                 

20

* termos                                                   
* pojemność 0,75l                                   
* materiał: metal                                     
* zakrętka wykonana z czarnego plastiku
metalu                                                      
* termos wyposażony w zakręcane i odk
wieczko służące za kubek                       
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, grawerow

                         
                          
                          
, korek - z  
                         
ręcane 
                          
g projektu nr 

                          
anie   

m

wyso

ś
in 75mm 

kość           
min 275mm          
max 290mm         

rednica             
max 85mm 

szt. 50

21

* pendrive ze smyczą                              
* pojemność 4GB                                    
* materiał: matowy i połyskliwy metal   
* wejście USB zamykane metalową zaty
* smycz wykonana z metalowego łańcus
* część łączeniowa pendrive'a ze smyczą
z metalowym przyciskiem odłączającym
* nadruk na pendrive'ie, jednostronny, je
wg projektu nr 1.3 zał. nr 9 do SIWZ     wg projektu nr 1.3 . nr do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x10 mm, grawerow

                          
                         
                         
czką                  
zka                    
-ze skóry wraz 
                         
dnokolorowy 
                          

s

anie   

dł

zerokość

ugość       
min.400mm 
max.600mm  

 min.130mm 
max.200mm

szt. 200

22

* ściągacz do walizki                              
* kolor: jasno-szary z powtarzającym się
zarysu samolotu w kolorze żółtym i słoń
w kolorze niebieskim                              
* zapinany na czarną plastikową klamrę
* nadruk jednostronny, jednokolorowy n
projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                          
 wzorem 
ca za chmurką 
                          
                          
a klamrze wg 
                          
k   

m

dł

in 40mm 

ugość             
min 1650mm         
max 1800mm 

szerokość            
max 60mm

szt. 50
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* brelok słonik

23

* kubek samochodowy z zasilaczem      
* materiał: metal                                     
* czarny, plastikowy, prostokątny uchwy
2/3 kubka                                                 
* przykrywka                                          
* w dolnej części kubka czarny kabel za
końcówką umożliwiającą użycie w samo
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 30x30 mm, grawerow

                          
                          
t na długości 
                         
                          
silający z  
chodzie            
g projektu nr 

                          
anie   

m

wyso

ś
in 75mm 

kość           
min 165mm          
max 175mm         

rednica             
max 85mm

szt. 20

24

* brelok - rybka                                       
* materiał: metal oraz element akrylowe
kolorze czerowono-zielono-białym, ułoż
* okrągłe metslowe kółko do doczepieni
* zapakowany w foliowy woreczek-saki
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 10x10 mm, grawerow

                          
j masy w 
onej w paski     
a kluczy            
ewkę                 
g projektu nr 

                          
anie   

m

m

dł
in 45mm 

in 38mm 

ugość             
max 60mm 

szerokość            
max 50mm 

szt. 12

25

* brelok - słonik  -                                       
* materiał: metal oraz element akrylowe
kolorze czerowono-żółto-zielonym, ułoż
* okrągłe kółko do doczepienia kluczy   
* zapakowany w foliowy woreczek-saki
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 10x10 mm, grawerow

                          
j masy w 
onej w kółka     
                         
ewkę                 
g projektu nr 

                          
anie 

m

m

dł
in 45mm 

in 38mm 

ugość             
max 60mm 

szerokość            
max 50mm 

szt. 12
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26

* brelok - żółw                                        
* materiał: metal oraz element akrylowe
kolorze czerowono-zielono-białym, ułoż
* okrągłe kółko do doczepienia kluczy   
* zapakowany w foliowy woreczek-saki
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 10x10 mm, grawerow

                          
j masy w 
onej w paski     
                         
ewkę                 
g projektu nr 

                          
anie 

m

m

dł
in 45mm 

in 38mm 

ugość             
max 60mm 

szerokość            
max 50mm 

szt. 12

27

* brelok - jaszczurka                               
* materiał: metal oraz element akrylowe
kolorze czerowono-zielonym, ułożonym
* okrągłe kółko do doczepienia kluczy   
* zapakowany w foliowy woreczek-saki
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 10x10 mm, grawerow

                          
j masy w 
 w kółka            
                         
ewkę                 
g projektu nr 

                          
anie 

m

m

dł
in 45mm 

in 38mm 

ugość             
max 60mm 

szerokość            
max 50mm 

szt. 12

28

* portfel damski                                      
* materiał: skóra naturalna licowa          
* kolor: bordowy                                     
* zapinany na zatrzask                            
* wewnątrz zapinana kieszeń na monety
* co najmniej 4 kieszonki na karty         
* kieszeń na banknoty, znajdującą się w
portfela na całej jego długości                
* portfel zapakowany w kremowe, elega
* nadruk na portfelu, jednostronny, jedn
projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tłoczenie

                          
                          
                          
                          
                          
                          
 tylnej części 
                          
nckie pudełko   
okolorowy wg 
                          
 

długość             
min.120mm          
szerokość            
min.90mm

szt. 25
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min 125mm

29

* portfel damski                                      
* materiał: skóra naturalna licowa          
* kolor: czarny                                        
* zapinany na zatrzask                            
* wewnątrz zapinana kieszeń na monety
* co najmniej 4 kieszonki na karty         
* kieszeń na banknoty, znajdującą się w
portfela na całej jego długości                
* portfel zapakowany w kremowe, elega
* nadruk na portfelu, jednostronny, jedn
projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tłoczenie

                          
                          
                          
                          
                          
                          
 tylnej części 
                          
nckie pudełko   
okolorowy wg 
                          
 

długość             
min.120mm          
szerokość            
min.90mm

szt. 25

30

* portfel męski                                        
* materiał: skóra naturalna licowa          
* kolor: czarny                                        
* zapinany                                               
* wewnątrz zapinana kieszeń na monety
* co najmniej 4 kieszonki na karty         
* kieszeń na banknoty na całej jego dług
* portfel zapakowany w kremowe, elega
* nadruk na portfelu, jednostronny, jedn
projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tłoczenie

                          
                          
                          
                          
                          
                          
ości  portfela    
nckie pudełko   
okolorowy wg 
                          
 

dł
min.

ugość             
125mm          

szerokość            
min.95mm

szt. 25
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31

* portfel męski                                        
* materiał: skóra naturalna licowa          
* kolor: czarny                                        
* zapinany                                               
* wewnątrz zapinana kieszeń na monety
* co najmniej 4 kieszonki na karty         
* kieszeń na banknoty na całej jego dług
* portfel zapakowany w kremowe, elega
* nadruk na portfelu, jednostronny, jedn
projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tłoczenie

                          
                          
                          
                          
                          
                          
ości  portfela    
nckie pudełko   
okolorowy wg 
                          
 

długość       
min.125mm    
szerokość     
min.95mm

szt. 25

32

* kosmetyczka podróżna                         
* kosmetyczka wyposażona w metalowy
stanowiący integralną jej część               
* materiał: poliester                                
* kolor: granatowy                                  
* po obydwu bokach kosmetyczki kieszo
wokół na zamek błyskawiczny               
* część środkowa rozpinana na zamek b
dwóch stron, co umożliwia powieszenie
kosmetyczki za górną część rozpiętej kla
* w wewnętrznej części klapy dwie mał
zamek wykonane z siatki                        
* wewnątrz środkowej części siatka       
* uchwyt w górnej zewnętrznej części k
* nadruk jednostronny, jednokolorowy n
cześci klapy kosmetyczki ,wg projektu n
do SIWZ                                                  
* rozmiar nadruku 80x20 mm, sitodruk 

                          
 wieszak, 
                          
                          
                          
nki zapinane 

                          
łyskawiczny z 
 całej 
pki                    

e kieszonki na 
                          
                          
osmetyczki        
a zewnętrznej 
r 1.3 zał. nr 9 
                          

długość             
min.260mm          
max.400mm         

szerokość            
min.220mm          
max.300mm

szt. 20
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zał  9                                                          100mm

33

* termometr do pomiaru temperatury cia
* materiał: plastik                                    
* kolor: biały                                           
* w środkowej części wyświetlacz LCD
* termometr wyposażony w przycisk fun
* końcówka służąca do pomiaru tempera
z metalu                                                   
* przeźroczyste plastikowe opakowanie 
* nadruk na termometrze, jednostronny, 
jednokolorowy, wg projektu nr 1.3 zał. n
* rozmiar nadruku 50x9 mm, tampodruk

ła                      
                         
                          
                          
kcyjny              
tury wykonana 
                          
                          

r 9 do SIWZ     
 

długość             
min.125mm          
max.140mm         
szerokość w 

najszerszym miejscu   
min.8mm            
max.8mm

szt. 30

34

* torba ekologiczna                                 
* materiał: 100% polipropylen               
* szyta                                                     
* kolor: żółty                                           
* torba składana i zapinana na zatrzask  
* dwoje uszu o długości min. 220mm    
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, 
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              1.3 . nr do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x55 mm, sitodruk

                          
                          
                          
                          
                          
                          
wg projektu nr 
                          
 

wyso

głę
min.

kość           
min.350mm          
max.400mm         

szerokość            
min.310mm          
max.360mm         

bokość           
min.100mm          

szt. 100

          
max.280mm

35

* torba ekologiczna                                 
* materiał: 100% polipropylen               
* szyta                                                     
* kolor: granatowy                                  
* torba składana i zapinana na zatrzask  
* dwoje uszu o długości min. 220mm    
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, 
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 200x55 mm, sitodruk

                          
                          
                          
                          
                          
                          
wg projektu nr 
                          

wyso

głę

kość           
min.350mm          
max.400mm         

szerokość            
min.310mm          
max.360mm         

bokość           
min.100mm          
max.280mm

szt. 100
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* kolor obudowy: czerwony

36

* wielofunkcyjna stacja pogodowa na bi
ścianę                                                      
* elementami stacji są: termometr i higro
zewnętrzny i wewnętrzny (zdalnie sterow
wyświetlacz LCD pokazujący godzinę, d
tygodnia, temperaturę w stopniach C/F, 
pogodę                                                     
* kształt prostokątny                               
* materiał: plastik                                    
* kolor srebrny/czarnym                         
* przyciski funkcyjne                              
* nadruk na stacji, jednokolorowy, jedno
projektu nr 1.3 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 20x5 mm, tampodruk

urko lub na 
                          
metr 
any) oraz  
atę, dzień 

wilgotność i 
                          
                          
                         
                          
                          
stronny, wg 

                          

wyso

głę

kość           
min.160mm          
max.250mm         

szerokość            
min.60mm           

max.100mm         
bokość           

min.15mm           
max.40mm

szt. 50

37

* breloczek z taśmą mierniczą                
* długości taśmy min.1,7 metra max. 2,1
* taśma wykonana z metalu, obudowa p
* kolor obudowy: czerwony                      
* obudowa zawiera karabińczyk umożliw
przymocowanie taśmy do np. kluczy      
* nadruk na obudowie jednostronny, jed
wg projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ     
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                          
 metry               

lastikowa           

w

                          
iający 

                          
nokolorowy, 
                          
k

wysokość
raz z karab

głę

 obudowy 
ińczykiem 

min.80mm           
max.100mm         

szerokość            
min.40mm           
max.55mm          

bokość           
min.5mm            

max.12mm          

szt. 100
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zegara na wybrany jego bok

38

* breloczek z taśmą mierniczą                
* długości taśmy min.1,7 metra max. 2,1
* taśma wykonana z metalu, obudowa p
* kolor obudowy: niebieski                     
* obudowa zawiera karabińczyk umożliw
przymocowanie taśmy do np. kluczy      
* nadruk na obudowie jednostronny, jed
wg projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ     
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                          
 metry               

lastikowa           
                         
iający 

                          
nokolorowy, 
                          
k

w
wysokość
raz z karab

głę

 obudowy 
ińczykiem 

min.80mm           
max.100mm         

szerokość            
min.40mm           
max.55mm          

bokość           
min.5mm            

max.12mm

szt. 100

39

* zegar biurkowy cyfrowy                      
* kształt: kwadratowy                             
* czterofunkcyjny, z opcją zmiany kolor
* funkcje: alarm, data, temperatura i min
* automatyczna zmiana funkcji poprzez 
zegara na wybrany jego bok                       
* baterie w zestawie                                
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 15x15 mm, tampodru

                          
                          
u                        
utnik                 
ustawianie 

m

                          
                          
g projektu nr 

                          
k

m

szero
in 60mm 

dł

in 60mm 

kość            
max 65mm 

ugość             
min 60mm, max szt. 75

65mm,              
wysokość           

max 65mm

40

* smycz na szyję                                     
* materiał: poliester                                
* na ok. 1/5 długości odczepienie zawies
przedmiotu,                                             
* na końcu smyczy - metalowy karabińc
* nadruk dwukolorowy, dwustronny wg
zał. nr 9 do SIWZ, sublimacja

                          
                          
zonego 

                          
zyk                    
 projektu nr 1.8 

szeroko

długość

ść smyczy     
min. 15mm          
max. 25mm          

 smyczy      
min. 450mm         
max. 500mm

szt. 100
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 nadruk   źniku 

41

* smycz na szyję                                     
* materiał: poliester                                
* na końcu smyczy - metalowy karabińc
* nadruk dwukolorowy, dwustronny wg
zał. nr 9 do SIWZ, sublimacja

                          
                          
zyk                    
 projektu nr 1.8 

m
szeroko
in 15mm 

długość

ść smyczy     
max 25mm 
 smyczy      

min 450mm          
max 500mm

szt. 100

42

* wskaźnik laserowy do prezentacji       
* zdalnie sterowany                                
* kształt długopisu                                  
* materiał: plastik                                    
* kolor czarny ze srebrnymi końcówkam
funkcyjnymi                                            
* przyciski funkcyjne umożliwiające zda
slajdów w Power Point                           
* dołączony okrągły czarny odbiornik fa
podłączany do portu USB                       
* zasięg 15 metrów                                 
* dołączone baterie                                 
* nadruk jednostronny, jednokolorowy njednostronny, jednokolorowy na
wg projektu nr 1.3 zał. nr 9 do SIWZ     
* rozmiar nadruku 50x9 mm, tampodruk

                          
                          
                          
                         
i i przyciskami 
                          
lne zmienianie 

                          
l radiowych 
                          
                          
                          
a wskaźniku 

m

wska
                          

dł

ś
in 12mm 

ugość             
min 120mm          
max 150mm         

rednica             
max 18mm

szt. 25

43

* bezprzewodowa mysz optyczna           
* materiał: plastik                                    
* ładowarka,                                            
* port USB                                              
* akumulator NiMH                                
* zasięg 2m                                             
* nadruk na myszy jednostronny, jednok
projektu nr 1.1 zał. nr 9 do SIWZ           
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                         
                         
                          
                          
                          
                          
olorowy wg 
                          
k

m

m

dł

in 55mm 

in 30mm 

ugość             
min 110mm          
max 130mm         

szerokość            
max 65mm 

wysokość           
max 40mm

szt. 50
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koloru do drugiego

44

* kosmetyczka wodoszczelna, zapinana 
* kształt: prostokąt                                  
* materiał: przezroczysty plastik (PVC) 
* pakowana w worek foliowy                 
* nadruk na kosmetyczce jednostronny, 
wg projektu nr 1.3 zał. nr 9 do SIWZ     
* rozmiar nadruku 40x10 mm, sitodruk

                          
                          
                          
                          
jednokolorowy 
                          

długość             
min 130mm          
max 160mm         

szerokość            
min 100 mm         
max 130mm

szt. 100

45

* elektroniczna waga do bagażu             
* materiał: plastik                                    
* ekran LCD                                            
* skala min. 30kg                                    
* materiałowy uchwyt, służący do trzym
* metalowy hak, na którym zawiesza się
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.7 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

                          
                         
                         
                          
ania wagi          
 bagaż               
g projektu nr 

                          
k

m

m

dł

in 45mm 

in 20mm 

ugość             
min 95mm max 

110mm             
szerokość            

max 55mm 
wysokość           

max 30mm 

szt. 100

46

* apaszka                                                 
* dwukolorowa, stopniowo przechodząc
koloru do drugiego                                    
* materiał: jedwab                                   
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 40x10 mm, sitodruk

                          
a z jednego 
                          
                          
g projektu nr 

                          

długość             
min 1600mm         
max 1800mm        

szerokość            
min 450mm          
max 480mm 

szt. 25
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2 uchwyty (rączki) posiadajace łacznik na rzep

47

* kijki do nordic walking                        
* materiał: aluminium                             
* 2 segmentowe                                      
* korkowe rączki                                     
* uchwyty na nadgarstek wykonane z m
* system anti-shock                                 
* końcówki do różnych rodzajów powie
śnieg, piasek)                                          
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 40x10 mm, sitodruk n

                          
                          
                          
                          
ateriału              
                          
rzchni (asfalt, 
                          

g projektu nr 
                          
a opakowaniu

dł

ś

ugość             
min 70mm           

max 1350mm        
rednica             

min 14mm           
max 18mm

szt. 25

48

* torba sportowa                                      
* kolor: brąz                                            
* 4 kieszenie - kieszeń głowna zamykan
błyskawiczny, osobna kieszen na buty, z
siatkowana, z przodu torby dodatkowa k
zapinana na zamek                                  
* 2 uchwyty (rączki), posiadajace łacznik   ,  
odpinany pasek na ramię z gumową ruch
powierzchnią do trzymania                     
* nadruku jednostronny, jednokolorowy
nr 1.6 zał. nr 9 do SIWZ                         
* rozmiar nadruku 150x35 mm, sitodruk

                         
                          
a na zamek 
 boku kieszeń 
ieszeń 
                          

na rzep,  , 
omą 
                          
, wg projektu 
                          

długość             
min 550mm          
max 650mm         

szerokość            
min 220mm          szt. 20
max 280mm         

wysokość           
min 250mm          
max 300mm
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na górze i dole kubka pokrywa kubka - plastikowa i

49

* podręczny kubek termostatyczny z wie
herbaty lub kawy                                     
* otwór do picia w wieczku                    
* pojemność min. 300 ml                        
* kolor niebieski                                      
* materiał: od wewnątrz - metal oraz me
na górze i na dole kubka, pokrywa kubk
w kolorze czarnym                                  
* kubek nie posiada uszka do trzymania
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

czkiem do 
                          
                          
                          
                         
talowe dodatki 
a - plastikowa 
                          
                          

g projektu nr 
                          
k

m
średn

in 70mm 
wyso

min 13
max 14

ica             
max 75mm 
kość           
5 mm         
0mm

szt. 30

50

* podręczny kubek termostatyczny z wie
herbaty lub kawy                                     
* otwór do picia w wieczku                    
* pojemność min. 300 ml                        
* kolor czerwony                                    
* materiał: od wewnątrz - metal oraz me
na górze i na dole kubka, pokrywa kubka   na  ,  
w kolorze czarnym                                  
* kubek nie posiada uszka do trzymania
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.4 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

czkiem do 
                          
                          
                          
                          
talowe dodatki 

- plastikowa

m

   
                          
                          

g projektu nr 
                          
k

średn
in 70mm 

wyso
im n 13

max 14

ica             
max 75mm 
kość           szt. 10
5 mm         
0mm
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zał  9                                                              

51

* podręczny kubek termostatyczny z wie
herbaty lub kawy                                     
* otwór do picia w wieczku                    
* pojemność min. 300 ml                        
* kolor czerwony                                    
* materiał: od wewnątrz - metal oraz me
na górze i na dole kubka, pokrywa kubk
w kolorze czarnym                                  
* kubek nie posiada uszka do trzymania
* nadruk jdnostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

czkiem do 
                          
                          
                          
                          
talowe dodatki 
a - plastikowa 
                          
                          
g projektu nr 
                          
k

m
średn

in 70mm 
wyso

min 13
max 14

ica             
max 75mm 
kość           
5 mm         
0mm

szt. 20

52

* brelok metalowy, matowy                    
* kształt: okragły                                     
* wyjmowany żeton do wózków sklepow
wyjęcia żetonu należy zgiąć o 90 stopni 
znajduje się w połowie obudowy żetonu
* nadruk jednokolrowy, jednostronny, w
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              1.3 . nr do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x5 mm, grawerowa

                         
                          
ych (w celu 

zawias, który 
)                         
g projektu nr 
                          

m

m

nie

dług
in 45mm 

szero
in 30mm 

grub
min 5mm min 5mm

ość             
max 50mm 
kość            
max 35mm 
ość             
max 8mm 

szt. 300

max 8mm
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funkcje: pokazuje czas na świecie datownik funkcja min 65mm max 75mm

53

* torba na laptopa oraz dokumenty         
* materiał: polyester 600D                      
* w środku komora główna zapinana na 
błyskawiczny                                          
* w komorze głównej przegrody na lapto
dokumenty                                              
* druga kieszeń z przodu torby zapinana
błyskawiczny                                          
* rączka oraz pasek na ramię z polyestru
dodatkowo z podkładką na ramię z gum
antypoślizgową                                       
* torba na laptop panoramiczny 17,3 cal
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, 
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 150x35 mm, sitodruk

                          
                          
zamek 
                          
pa oraz 

                          
 na zamek 
                          
, pasek 
ą 
                          
a                        
wg projektu nr 
                          

dług
min 42
max 50

wyso
min 32
max 38

szero
min 53
max 58

ość             
0mm          
0mm         

kość           
0mm          
0mm         

kość            
0mm          
0mm

szt. 40

54

* 8-cyfrowy kalkulator z przesuwaną po
* materiał: metal, połysk                         
* funkcje: pokazuje czas na świecie datownik     , 
12/24h, przelicznik walut, budzik           
* na pokrywie znajduje się prostokątny w
czarną obwódką                                      
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 40x10 mm, tampodru

krywą                
                          

funkcja min,  
                          
yświetlacz z 

                          
g projektu nr 

                          
k

m

szero
65mm  

dług
min 10
max 12

grub
in 18mm 

kość            
max 75mm  
ość             
0mm          
0mm         
ość             
max 20mm

szt. 150
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rozmiar nadruku 30x30  

55

* 8-cyfrowy kalkulator z przesuwaną po
* materiał: metal, połysk                         
* funkcje: pokazuje czas na świecie, dat
12/24h, przelicznik walut, budzik           
* na pokrywie znajduje się prostokątny w
czarną obwódką                                      
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.4 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 25x25 mm, tampodru

krywą                
                          
ownik, funkcja 
                          
yświetlacz z 

                          
g projektu nr 

                          
k

m

m

szero
in 65mm 

dług
min 10
max 12

grub
in 18mm 

kość            
max 75mm 
ość             
0mm          
0mm         
ość             
max 20mm

szt. 150

56

* masażer do głowy                                
* uchwyt metalowy, z którego odchodzi
metalowych odnóży masujących            
* kolor metaliczny z czarnymi koncówk
masującymi                                             
* materiał: metal                                     
* pakowany w białym pudełku               
* nadruk wykonywany laserowo, jednos
jednokolorowy wg projektu nr 1.1. zał. n
* rozmiar nadruku 30x30 mm, grawerow    mm, grawerowanie

                          
 kilka 
                          
ami 
                          
                          
                          
tronny, 
r 9 do SIWZ     
anie

wyso
min 22
max 28

szero
min 9
max11

kość           
0mm          
0mm         

kość            
0mm           
0mm

szt. 60

57

* torba na ramię                                      
* materiał: 100% bawełna                       
* kolor beżowy                                        
* ramiączko długie                                  
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 200x55 mm, sitodruk

                          
                         
                         
                          
g projektu nr 

                          

dług
min 34

max 
szero

min 38
max 42

ość             
0mm          
380            
kość            
0mm          
0mm

szt. 300

58

* torba na ramię                                      
* materiał: 100% bawełna                       
* kolor beżowy                                        
* ramiączko długie                                  
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.6 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 200x55 mm, sitodruk

                          
                         
                         
                          
g projektu nr 

                          

dług
min 34

max 
szero

min 38
max 42

ość             
0mm          
380            
kość            
0mm          
0mm

szt. 150
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1.6 zał.  9                                                          

59

* podręczny, mały notatnik                     
* kolor grafitowy                                    
* z długopisem i umocowanymi  na czar
kartkami                                                  
* tekturowa okładka                                
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.4 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, sitodruk

                          
                          
nej spiralce 
                          
                          
g projektu nr 

                          

szero
min 11
max 13

dług
min 15
max 17

grub
min 8

max 1

kość            
0mm          
0mm         

ość             
0mm          
0mm         
ość             
mm            
2mm 

szt. 20

60

* pendrive, pamięć USB 4 GB                
* składa się z dwóch połączonych ze sob
* część metalowa z uchwytem, zakrywa
posiadająca wejście USB                        
* część posiadająca wejście USB wykon
w kolorze czarnym                                  
* część z wejściem USB można wysuną
360 stopni                                                
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.6 zał. nr 9 do SIWZ                               nr do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x10 mm, tampodru

                         
ą części           

 połowę 
                          
ana z plastiku 
                          
ć obracając ją o 
                          
g projektu nr 

                          

m

m

m

k

dług
in 53mm 

szero
in 18mm 

wyso
in 9mm m

ość             
max 65mm 
kość            
max 22mm 
kość           
ax 15mm 

szt. 30
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takż ła matowego białego

61

* kubek do picia                                      
* kształt owalny                                      
* kolor biały                                            
* materiał: ceramika                                
* pojemność: min. 350ml                        
* możliwość druku Sitodruk, Tampodru
wypalanie                                                
* posiada lekko zaokrąglone uszko wyko
ceramiki                                                  
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 30x30 mm, kalka cer
wypaleniem

                          
                          
                          
                         
                         
k lub przez 
                          
nane z 

                          
g projektu nr 

                          
amiczna z 

wyso
min 12
max 14
średn

min 7
max 8

kość           
5mm          
0mm         
ica             

5mm           
5mm

szt. 20

62

* szklanka "frost" do picia herbaty         
* pojemność min. 300 ml                        
* szkło matowe, białe                              
* kształt równego walca z dużym uszkie
także ze szkła matowego, białegoe ze szk  ,            
* nadruk jednostronny, jednokolorowy w
1.4 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 30x30 mm, kalka cer

                          
                          
                         
m wykonanym 
                          
g projektu nr 

                          
amiczna

m

wyso
min 90m

100m
d iśredn

in 75mm 

kość           
m max 
m             szt. 40

ica             
max 85mm

63

* smycz do przyczepienia                       
* materiał: poliester                                
* kolor zielony                                        
* dodatek czarny wykonany z plastiku, k
smycz z częścią do zaczepienia              
* uchwyt wykonany z plastiku z dodatko
zaczepieniem odczepianym od smyczy w
plastiku w kolorze czarnym                    
* nadruk wg projektu nr 1.5. zał. nr 9 do
jednostronny, jednokolorowy, sublimacj

                          
                          
                          
tóry łączy 

                          
wym 
ykonanym z 

                          
 SIWZ 
a 

dług
min 45
max 50

szero
min 1
max 2

ość             
0mm          
0mm         

kość            
8mm           
5mm

szt. 100
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rozmiar nadruku 200x45

p

64

* parasol z etui                                        
* poszycie z polyestru-pongee                
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe 
włóknem szklanym, uchwyt metalizowa
* waga od 160-170 g                               
* składany na płasko i pakowany do etui
* preferowany kolor jasnozielony           
* nadruk wg projektu nr 1.3 zał. nr 9 do 
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

                          
                          
wzmocnione 
ny                      
                          
                         
                         
SIWZ                

po złoż

o rozłoż

eniu długość   
min 200mm          
max 250mm         

eniu średnica 
min 850mm          
max 900mm

szt. 80

65

* parasol z etui                                        
* poszycie z polyestru-pongee                
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe 
włóknem szklanym, uchwyt metalizowa
* waga od 160-170 g                               
* składany na płasko i pakowany do etui
* preferowany kolor czerwony               
* nadruk jednostronny, jednokolorowy  
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodru    mm, sitodruk

                          
                          
wzmocnione 
ny                      
                          
                         
                          
wg projektu nr 
                          

po złoż

o rozłoż

eniu długość   
min 200mm          
max 250mm         

eniu średnica 
min 850mm          
max 900mm

szt. 40

66

* parasol z etui                                        
* poszycie z polyestru-pongee                
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe 
włóknem szklanym, uchwyt metalizowa
* waga od 160-170 g                               
* składany na płasko i pakowany do etui
* preferowany kolor błękitny                  
* nadruk jednostronny, jednokolorowy  
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

                          
                          
wzmocnione 
ny                      
                          
                         
                          
wg projektu nr 
                          

po złoż

o rozłoż

eniu długość   
min 200mm          
max 250mm         

eniu średnica 
min 850mm          
max 900mm

szt. 40
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zał  9                                                          

p

67

* parasol z etui                                        
* poszycie z polyestru-pongee                
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe 
włóknem szklanym, uchwyt metalizowa
* waga od 160-170 g                               
* składany na płasko i pakowany do etui
* preferowany kolor brązowy                 
* nadruk jednostronny, jednokolorowy  
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

                          
                          
wzmocnione 
ny                      
                          
                         
                          
wg projektu nr 
                          

po złoż

o rozłoż

eniu długość   
min 200mm          
max 250mm         

eniu średnica 
min 850mm          
max 900mm

szt. 40

68

* parasol z etui                                        
* poszycie z polyestru-pongee                
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe 
włóknem szklanym, uchwyt metalizowa
* waga od 160-170 g                               
* składany na płasko i pakowany do etui
* preferowany kolor czarny                    
* nadruk   jednostronny, jednokolorowy
1.3 zał. nr 9 do SIWZ                              1.3 . nr do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

                          
                          
wzmocnione 
ny                      
                          
                         
                          
 wg projektu nr 
                          

po złoż

o rozłoż

eniu długość   
min 200mm          
max 250mm         

eniu średnica 
min 850mm          
max 900mm

szt. 50

69

* parasol z etui                                        
* poszycie z polyestru-pongee                
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe 
włóknem szklanym, uchwyt metalizowa
* waga od 160-170 g                               
* składany na płasko i pakowany do etui
* preferowany kolor granatowy              
* nadruk wg projektu nr 1.3 zał. nr 9 do 
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

                          
                          
wzmocnione 
ny                      
                          
                         
                          
SIWZ                

po złoż

o rozłoż

eniu długość   
min 200mm          
max 250mm         

eniu średnica 
min 850mm          
max 900mm

szt. 50
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* mocowany do kluczy za pomocą kółeczka min 85mm max 95mm

70

* kubek typu "Tomek Small"                  
* kolor biały                                            
* z okrągłym uszkiemu                           
* pojemność min 200 ml                         
* nadruk  jednostronny, jednokolorowy 
1.4 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 20x20 mm, kalka cer
wypaleniem

                         
                          
                          
                          
wg projektu nr 
                          
amiczna z 

m

m

wyso
in 75mm 

średn
in 70mm 

kość           
max 85mm 
ica             

max 80mm 

szt. 150

71

* brelok- otwieracz do butelek                
* materiał: metalu - połysk                     
* mocowany do kluczy za pomocą kółec
* zapakowany w czarne pudełko z wyło
wkładką                                                   
* nadruk  jednostronny, jednokolorowy 
1.1 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 15x15 mm, grawerow

                         
                          
zka                    
żoną welurem 
                          
wg projektu nr 
                          
anie

m

m

dług
in 85mm 

szero
in 25mm 

grub
8mm ma

ość             
max 95mm 
kość            
max 30mm 
ość             
x 12mm

szt. 100

72

* brelok- otwieracz do butelek                
* materiał: metal, połysk                         
* mocowany do kluczy za pomocą kółeczka      
* zapakowany w czarne pudełko z wyło
wkładką                                                   
* nadruk  jednostronny, jednokolorowy 
1.4 zał. nr 9 do SIWZ                              
* rozmiar nadruku 15x15 mm, grawerow

                         
                          

min                    
żoną welurem 
                          
wg projektu nr 
                          
anie

m

dług
85mm  

szero
in 25mm 

grub
8mm ma

ość             
max 95mm  
kość            
max 30mm 
ość             
x 12mm

szt. 100

Ogółem wartość brutto (PLN)
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