Formularz rzeczowo-cenowy

Załącznik nr 4

Na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Działu Spraw Międzynarodowych Politechniki Gdaoskiej
dla Programu ERASMUS (ZP/561/055/D/10)
Lp.

Asortyment

Wymiary

J.m.

Ilość

I

II

III

IV

V

długość latarki bez paska
min.80mm max.130mm
średnica w najgrubszym
miejscu min. 23mm
max.45mm

szt.

150

centralna część: długość min
40mm max 60mm szerokość
min 40mm max 60mm, porty
USB: długość min 35mm max
55mm szerokość min 30mm
max 50mm

szt.

100

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

35

1

2
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* latarka metalowa
* LED biały, min.8 żarówek
* kształt walca
* trzy baterie
* na końcu przeciwległym do umiejscowienia żarówek znajduje się uchwyt z
materiału, o grubości min. 0,5cm max. 2cm, w postaci krótkiego paska,
umożliwiający trzymanie latarki w ręku
* latarka zapakowana jest w srebrne, metalowe, pudełko wyłożone filcem
* nadruk na latarce, jednostronny, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 40x10 mm, grawerowanie
* USB hub
* materiał: biały plastik
* centralna część o kształcie zaokrąglonego kwadratu, od której z każdego z
boków odchodzą składane "nóżki" koloru białego, które są wejściami USB
* możliwość złożenia i postawienia na "nóżkach" nieużywanego USB hub
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na centralnej części o kształcie kwadratu
wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodruk
* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor szampański
* opakowany w prostokątne pudełko z przeźroczystą szybką
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

Cena za 1
sztukę bez VAT
VI

Cena z VAT
za 1 szt.
VII

Wartość z VAT
(VxVI)
VIII
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* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor szampański
* opakowanie do długopisu z welwetu/aksamitu
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk
* zestaw długopis automatyczny wraz z ołówkiem automatycznym
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu/ołówka
np. o papier
* na długości 1/3 długopisu/ołówka znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu/ołówka oraz
obręcze wykonane z metalu
* kolor szampański
* zestaw opakowany w prostokątne pudełko z przeźroczystą szybką
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk
* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor grafitowy
* opakowany w prostokątne pudełko z przeźroczystą szybką
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

35

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

30

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

35
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* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor grafitowy
* opakowanie do długopisu z welwetu/aksamitu
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

25
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* zestaw długopis automatyczny wraz z ołówkiem automatycznym
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu/ołówka
np. o papier
* na długości 1/3 długopisu/ołówka znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu/ołówka oraz
obręcze wykonane z metalu
* kolor grafitowy
* zestaw opakowany w prostokątne pudełko z przeźroczystą szybką
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

40
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* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor bordowy
* opakowany w prostokątne pudełko z przeźroczystą szybką
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

35
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* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor bordowy
* opakowanie do długopisu z welwetu/aksamitu
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

35
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* zestaw długopis automatyczny wraz z ołówkiem automatycznym
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu/ołówka
np. o papier
* na długości 1/3 długopisu/ołówka znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu/ołówka oraz
obręcze wykonane z metalu
* kolor bordowy
* zestaw opakowany w prostokątne pudełko z przeźroczystą szybką
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

30
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* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor purpurowy
* opakowany w prostokątne pudełko z przeźroczystą szybką
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

50
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* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor purpurowy
* opakowanie do długopisu z welwetu/aksamitu
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

50
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* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor ciemnozielony
* opakowany w prostokątne pudełko z przeźroczystą szybką
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

50
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* długopis automatyczny
* metalowa obudowa
* przycisk połączony z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu np. o
papier
* na długości 1/3 długopisu znajdują się dwie cienkie obręcze
* przycisk wraz z elementem umożliwiającym zaczepienie długopisu oraz obręcze
wykonane z metalu
* kolor ciemnozielony
* opakowanie do długopisu z welwetu/aksamitu
* wkład koloru niebieskiego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na długopisie wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk

wysokość min 135mm max
145mm średnica min 8mm
max 15mm

szt.

50
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* długopis ze wskaźnikiem laserowym
* trzy baterie
* materiał: metal
* z boku dwa przyciski funkcyjne
* zapakowany w metalowe pudełko
* nadruk na długopisie, jednostronny wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, grawerowanie

wymiary etui: długość min
170mm max 180mm szerokość
min 30mm max 40mm
wysokość min15mm max
24mm

szt.

100
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* zestaw kontaktów (adapter)
* materiał: plastik
* kolor: biały
* w skład zestawu wchodzą 3 rodzaje wtyczek wraz z pudełkiem o postawie
prostokąta
* możliwość złożenia ze sobą wtyczek w kształt prostokąta
* nadruk na pudełku, jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do
SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20mm, tampodruk

długość opakowania
min.61mm max.80mm
wysokość opakowania
min.43mm max.55mm
szerokość opakowania
min.43mm max55mm

szt.

100
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* przybornik do szycia
* płaskie wysuwane pudełko
* materiał: przeźroczysty plastik w kolorze niebieskim lub białym
* w skład zestawu wchodzą: małe nożyczki, 2 agrafki, 2 guziki, igła, 5 małych
szpulek z nitkami oraz nawlekacz
* nadruk na pudełku, jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do
SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20mm, tampodruk

długość min 80mm max
100mm szerokość min 45mm
max 60mm

szt.

100
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* nadmuchiwana poduszka podróżna
* tzw. kształt rogala
* kolor granatowy
* opakowanie granatowe
* łatwonadmuchująca się
* nadruk na poduszce, jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 55x15mm, sitodruk

po nadmuchaniu długość min
360mm max420mm szerokość
min 250mm max 300mm
wysokość min 90mm max
120mm

szt.

50
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* termos
* pojemność 0,5l
* materiał: metal
* zakrętka wykonana z czarnego plastiku, korek - z metalu
* termos wyposażony w zakręcane i odkręcane wieczko służące za kubek
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20mm, grawerowanie

wysokość min 240mm max
260mm średnica min 65mm
max 75mm

szt.

40
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* termos
* pojemność 0,75l
* materiał: metal
* zakrętka wykonana z czarnego plastiku, korek - z metalu
* termos wyposażony w zakręcane i odkręcane wieczko służące za kubek
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20mm, grawerowanie

wysokość min 275mm max
290mm średnica min 75mm
max 85mm

szt.

40
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* pendrive ze smyczą
* pojemność 8GB
* materiał: matowy i połyskliwy metal
* wejście USB zamykane metalową zatyczką
* smycz wykonana z metalowego łańcuszka
* część łączeniowa pendrive'a ze smyczą ze skóry waz z metalowym przyciskiem
odłączającym
* nadruk na pendrive'ie, jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.2 zał. nr 6
do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x10 mm, grawerowanie

długość min 400mm max
600mm szerokość min 130mm
max 200mm

szt.

100
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* pendrive, pamięć USB 8 GB
* składa się z dwóch połączonych ze sobą części
* materiał: metal
* kolor: czarny z wykończeniami w kolorze srebrnym
* pendrive oraz zatyczka połączone ze sobą kabelkiem
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x10mm

długość min 400mm max
600mm szerokość min 130mm
max 200mm

szt.

100
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* ściągacz do walizki
* kolor: jasnoszary z powtarzającym się wzorem zarysu samolotu w kolorze
żółtym i słońca za chmurką w kolorze niebieskim
* zapinany na czarną, plastikową klamrę
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na klamrze wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do
SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20mm, tampodruk

długość min 1650mm max
1800mm szerokość min 40mm
max 60mm

szt.

100
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* kubek samochodowy z zasilaczem
* materiał: metal
* czarny, plastikowy, prostokątny uchwyt na długości 2/3 kubka
* przykrywka
* w dolnej części kubka czarny kabel zasilający z końcówką umożliwiającą
użycie w samochodzie
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 30x30mm, grawerowanie

wysokość min 165mm max
175mm średnica min75mm
max 85mm

szt.

20
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* kosmetyczka podróżna
* kosmetyczka wyposażona w metalowy wieszak, stanowiący integralną jej część
* materiał: poliester
* kolor: granatowy
* po obydwu bokach kieszonki zapinane wokół na zamek błyskawiczny
* część środkowa rozpinana na zamek błyskawiczny z dwóch stron, co umożliwia
powieszenie całej kosmetyczki za górną część rozpiętej klapki
* w wewnętrznej części klapy dwie małe kieszonki na zamek wykonane z siatki
* wewnątrz środkowej części siatka
* uchwyt w górnej zewnętrznej części kosmetyczki
* nadruk jednostronny, jednokolorowy na zewnętrznej części klapy kosmetyczki,
wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 80x20mm, sitodruk

długość
min.260mm
max.400mm
szerokość
min.220mm max.300mm

szt.

20

* termometr do pomiaru temperatury ciała
* materiał: plastik
* kolor: granatowy
* w środkowej części wyświetlacz LCD
* przycisk obok wyświetlacza
* końcówka służąca do pomiaru temperatury wykonana z metalu
* przeźroczyste plastikowe opakowanie
* nadruk na termometrze, jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.4 zał. nr
6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9mm, tampodruk
* torba ekologiczna
* materiał: 100% polipropylenu
* szyta
* kolor: żółty
* torba składana i zapinana na zatrzask
* dwoje uszu o długości min. 220mm
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x55mm, sitodruk

długość min.125mm
max.140mm szerokość w
najszerszym miejscu min.8mm
max.8mm

szt.

20

wysokość
min.350mm
max.400mm
szerokość
min.310mm max.360mm
głębokość
min.100mm
max.280mm

szt.

30
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* torba ekologiczna
* materiał: 100% polipropylenu
* szyta
* kolor: granatowy
* torba składana i zapinana na zatrzask
* dwoje uszu o długości min. 220mm
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x55mm, sitodruk

wysokość min.350mm
max.400mm szerokość
min.310mm max.360mm
głębokość
min.100mm
max.280mm

szt.

30

30

* breloczek z taśmą mierniczą
* długości taśmy min.1,7 metra max. 2,1 metry
* taśma wykonana z metalu, obudowa plastikowa
* kolor obudowy: czerwony
* obudowa zawiera karabińczyk umożliwiający przymocowanie taśmy do np.
kluczy
* nadruk na obudowie jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6
do SIWZ
*rozmiar nadruku 20x20mm, tampodruk

wysokość obudowy wraz z
karabińczykiem min.80mm
max.100mm szerokość
min.40mm max.55mm
głębokość
min.5mm
max.12mm

szt.

50
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* breloczek z taśmą mierniczą
* długości taśmy min.1,7 metra max. 2,1 metry
* taśma wykonana z metalu, obudowa plastikowa
* kolor obudowy: niebieski
* obudowa zawiera karabińczyk umożliwiający przymocowanie taśmy do np.
kluczy
* nadruk na obudowie jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6
do SIWZ
*rozmiar nadruku 20x20mm, tampodruk

wysokość obudowy wraz z
karabińczykiem min.80mm
max.100mm szerokość
min.40mm max.55mm
głębokość min.5mm
max.12mm

szt.

50
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28
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* breloczek z taśmą mierniczą
* długości taśmy min.1,7 metra max. 2,1 metry
* taśma wykonana z metalu, obudowa plastikowa
* kolor obudowy: zielony
* obudowa zawiera karabińczyk umożliwiający przymocowanie taśmy do np.
kluczy
* nadruk na obudowie jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6
do SIWZ
*rozmiar nadruku 20x20mm, tampodruk
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* smycz na szyję
* materiał: poliester
* na ok. 1/5 długości odczepienie zawieszonego przedmiotu,
* na końcu smyczy - metalowy karabińczyk
* nadruk dwukolorowy, dwustronny wg projektu nr 1.3 zał. nr 6 do SIWZ,
sublimacja

szerokość smyczy min.15mm
max 25mm długość smyczy
min 450mm max 500mm

szt.

100
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* smycz na szyję
* materiał: poliester
* na końcu smyczy - metalowy karabińczyk
* nadruk dwukolorowy, dwustronny wg projektu nr 1.3 zał. nr 6 do SIWZ,
sublimacja

szerokość smyczy min.15mm
max 25mm długość smyczy
min 450mm max 500mm

szt.

100

35

* wskaźnik laserowy do prezentacji
* zdalnie sterowany
* kształt długopisu
* materiał: plastik
* kolor granatowy lub czarny ze srebrnymi końcówkami funkcyjnymi
* przyciski funkcyjne umożliwiające zdalne zmienianie slajdów w programie
Power Point
* dołączony okrągły czarny odbiornik fal radiowych podłączany do portu USB
* zasięg 15 metrów
* dołączone baterie
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.4 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 50x9 mm, tampodruk

długość min 120mm max
150mm średnica min 12mm
max 18mm

szt.

50

36

* elektroniczna waga do bagażu
* materiał: plastik
* ekran LCD
* skala min. 30kg
* materiałowy uchwyt, służący do trzymania wagi
* metalowy hak, na którym zawiesza się bagaż
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.4 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodru

długość min 95mm max
110mm szerokość min 45mm
max 55mm wysokość min
20mm max 30mm

szt.

50

37

* młynek do pieprzu/soli
* materiał: stal nierdzewna oraz plastik
* młynek ceramiczny
* młynek składa się z dwóch części: metalowej i plastikowej, jest w kształcie
walca zwężającego się w środku w miejscu połączenia obu części
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 25x25mm, grawerowanie

wysokość min 11 cm max 15
cm średnica min 6cm max 9cm

szt.

20

wysokość obudowy wraz z
karabińczykiem min.80mm
max.100mm szerokość
min.40mm max.55mm
głębokość
min.5mm
max.12mm

szt.

100

38

* podręczny kubek termostatyczny z wieczkiem do herbaty lub kawy
* otwór do picia w wieczku
* pojemność min. 300 ml
* kolor niebieski
* materiał: od wewnątrz - metal oraz metalowe dodatki na górze i na dole kubka,
pokrywa kubka - plastikowa w kolorze czarnym
* kubek nie posiada uszka do trzymania
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodruk

średnica min 70mm max
75mm wysokość min 135mm
max 140mm

szt.

40

39

* podręczny kubek termostatyczny z wieczkiem do herbaty lub kawy
* otwór do picia w wieczku
* pojemność min. 300 ml
* kolor czerwony
* materiał: od wewnątrz - metal oraz metalowe dodatki na górze i na dole kubka,
pokrywa kubka - plastikowa w kolorze czarnym
* kubek nie posiada uszka do trzymania
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x20 mm, tampodruk

średnica min 70mm max
75mm wysokość min 135mm
max 140mm

szt.

40

40

* brelok metalowy, matowy
* kształt: okrągły
* wyjmowany żeton do wózków sklepowych (w celu wyjęcia żetonu należy zgiąć
o 90 stopni zawias, który znajduje się w połowie obudowy żetonu)
* nadruk jednokolorowy, jednostronny, wg projektu nr 1.4 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x5 mm, grawerowanie

długość min 45mm max 50mm
szerokość min 30mm max
35mm grubość min 5mm max
8mm

szt.

100

41

* brelok z okrągłym obrotowym kalendarzem
* materiał: metal
* kalendarz ważny od 1995 do 2044 roku
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: średnica 35 mm, laser

średnica min 40mm max
50mm

szt.

100

42

* masażer do głowy
* uchwyt metalowy, z którego odchodzi kilka metalowych odnóży masujących
* kolor metaliczny z czarnymi końcówkami masującymi
* materiał: metal
* każdy masażer zapakowany w oddzielne pudełko
* nadruk wykonywany laserowo, jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.4
zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 30x30mm, grawerowanie

wysokość min 220mm max
280mm szerokość min 90mm
max 110mm

szt.

50

43

* torba na ramię
* materiał: 100% bawełna
* kolor naturalny (kremowy)
* ramiączko długie
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x55 mm, sitodruk

długość min 340mm max
380mm szerokość min 380mm
max 420mm

szt.

100

44

45

46

47

48

* torba na ramię
* materiał: 100% bawełna
* kolor granatowy
* ramiączko długie
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x55 mm, sitodruk
* kubek do picia
* kształt owalny
* kolor biały
* materiał: ceramika
* pojemność: min. 250ml
* możliwość druku Sitodruk, Tampodruk lub przez wypalanie
* posiada lekko zaokrąglone uszko wykonane z ceramiki
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 30x30 mm, kalka ceramiczna
* parasol z etui
* poszycie z polyestru-pongee
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe wzmocnione włóknem szklanym, uchwyt
metalizowany
* waga 160-170 g
* składany na płasko i pakowany do etui
* kolor jasnozielony
* nadruk wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk
* parasol z etui
* poszycie z polyestru-pongee
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe wzmocnione włóknem szklanym, uchwyt
metalizowany
* waga 160-170 g
* składany na płasko i pakowany do etui
* kolor czerwony
* nadruk wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk
* parasol z etui
* poszycie z polyestru-pongee
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe wzmocnione włóknem szklanym, uchwyt
metalizowany
* waga 160-170 g
* składany na płasko i pakowany do etui
* kolor błękitny
* nadruk wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

długość min 340mm max
380mm szerokość min 380mm
max 420mm

szt.

100

wysokość min 125mm max
140mm średnica min 75mm
max 85mm

szt.

100

po złożeniu długość min
200mm max 250mm po
rozłożeniu średnica min
850mm max 900mm

szt.

80

po złożeniu długość min
200mm max 250mm po
rozłożeniu średnica min
850mm max 900mm

szt.

50

po złożeniu długość min
200mm max 250mm po
rozłożeniu średnica min
850mm max 900mm

szt.

30

49

* parasol z etui
* poszycie z polyestru-pongee
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe wzmocnione włóknem szklanym, uchwyt
metalizowany
* waga 160-170 g
* składany na płasko i pakowany do etui
* kolor brązowy
* nadruk wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

po złożeniu długość min
200mm max 250mm po
rozłożeniu średnica min
850mm max 900mm

szt.

30

50

* parasol z etui
* poszycie z polyestru-pongee
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe wzmocnione włóknem szklanym, uchwyt
metalizowany
* waga 160-170 g
* składany na płasko i pakowany do etui
* kolor czarny
* nadruk wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

po złożeniu długość min
200mm max 250mm po
rozłożeniu średnica min
850mm max 900mm

szt.

100

51

* parasol z etui
* poszycie z polyestru-pongee
* aluminiowy stelaż, szyny aluminiowe wzmocnione włóknem szklanym, uchwyt
metalizowany
* waga 160-170 g
* składany na płasko i pakowany do etui
* kolor granatowy
* nadruk wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x45 mm, sitodruk

po złożeniu długość min
200mm max 250mm po
rozłożeniu średnica min
850mm max 900mm

szt.

80

52

* brelok - otwieracz do butelek
* materiał: metal - połysk
* mocowany do kluczy za pomocą kółeczka
* zapakowany w czarne pudełko z wyłożoną welurem wkładką
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 15x15 mm, grawerowanie

długość min 85mm max 95mm
szerokość min 25mm max
30mm grubość min 8mm max
12mm

szt.

100

53

* brelok w kształcie serca
* materiał: metal
* serce połączone z kółkiem do kluczy tasiemką w kolorze czarno-czerwonym
(preferowane)
* zapakowany w czarne pudełko z wyłożoną welurem wkładką
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 15x15mm, grawerowanie

długość serca min 25mm max
45mm szerokość min 28mm
max 47mm grubość max 3mm

szt.

100

54

* miarka zwijana 5 metrów
* obudowa wykonana z przeźroczystego plastiku z pomarańczowymi elementami
wykończenia
* uchwyt w formie metalowego klipsa
* blokada taśmy w kolorze pomarańczowym
* z jednej strony okrągła powierzchnia w kolorze srebrnym o średnicy ok. 35 mm
umożliwiająca wykonanie nadruku
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 23x23mm, tampodruk

taśma: długość min 5 metrów
szerokość min 15mm max
20mm obudowa: wysokość
min 55mm max 70mm
szerokość min 60mm max
75mm głębokość min 25mm
max 40mm (wraz z klipsem)

szt.

100

55

* gra bierki
* materiał: drewno
* 41 pałeczek
* opakowanie: drewniane prostokątne pudełko
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
*rozmiar nadruku: 75x15mm, tampodruk

wymiary pudełka: długość min
185mm max 205mm szerokość
min 40mm max 50mm
wysokość min 20mm max
35mm

szt.

100

56

* gra domino
* materiał: drewno
* 28 klocków w kolorze czarnym
* opakowanie: drewniane prostokątne pudełko
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
*rozmiar nadruku: 70x20mm, tampodruk

wymiary pudełka: długość min
135mm max 155mm szerokość
min 44mm max 55mm
wysokość min 25mm max
35mm

szt.

100

57

* gra wieża/jenga
* materiał: drewno
* 45 klocków
* opakowanie: kartonowe pudełko
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
*rozmiar nadruku: 30x18mm, tampodruk

wymiary pudełka: wysokość
min 150mm max 170mm
podstawa w kształcie kwadratu
o boku min 45 max 55mm

szt.

100

58

* puzzle w kształcie kostki
* materiał: drewno
* opakowanie: bawełniana torebka
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 50x50mm, sitodruk/druk transferowy

wymiary kostki: sześcian o
krawędzi długości min 35mm
max 50mm

szt.

100

59

* puzzle tangram
* materiał: drewno
* opakowanie: bawełniana torebka
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 50x50mm, sitodruk/druk transferowy

długość min 130mm max
150mm szerokość min 60mm
max 80mm grubość min 7mm
max 15mm

szt.

100

60

* gra labirynt
* materiał drewno
* metalowe kulki w zestawie
* 14 otworów
* opakowanie: kartonowe pudełko
* nadruk jednostronny,
jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 60x15mm, tampodruk

długość min 80mm max
100mm szerokość mn 80mm
max 100mm wysokość min
20mm max 30mm

szt.

100

61

* zestaw 2 bloczków samoprzylepnych w 2 rozmiarach oraz znaczników
foliowych w 5 kolorach: różowym, pomarańczowym, żółtym, zielonym,
niebieskim
* we wnętrzu okładki w jednej części znajduje się większy bloczek, w drugiej mniejszy bloczek oraz znaczniki
* zestaw w miękkiej okładce
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ

wymiar okładki zamkniętej:
szerokość min 95mm max
110mm wysokość min 70mm
max 85mm; wymiar większego
bloczku: szerokość min 95mm
max 110mm wysokość min
70mm max 85mm; wymiar
mniejszego bloczku: szerokość
min 40mm max 55mm
wysokość min 70mm max
85mm; wymiar znaczników:
szerokość min 10mm max
15mm wysokość min 45mm
max 50mm

szt.

100

62

* samolot antystresowy
* materiał: poliuretan
* kolor biały
* elementy takie jak okna, silniki w kolorze szarym, czarnym lub granatowym
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 10x20mm, tampodruk/transfer

długość min 75mm max 10mm
szerokość min 75 mm max
10mm wysokość min 40mm
max 55mm

szt.

100

63

* zabawka jojo
* materiał: drewno
* sznurek w kolorze białym
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 20x20mm, tampodruk

średnica min. 50mm max
60mm szerokość min 20cm
max 35mm

szt.

100

64

* etui na dokumenty
* materiał: poliester
* kolor: czerwony
* zawieszone na tasiemce z możliwością regulacji długości w kolorze czarnym
* etui zawiera 3 kieszenie
* jedna z kieszeni znajduje się na szczycie etui i zamykana jest na zamek
błyskawiczny
*druga z kieszeni znajduje się w górnej części etui, zamykana jest na zamek
błyskawiczny, który znajduje się ok. 10mm od górnej krawędzi etui po
zewnętrznej części etui
* trzecia kieszeń zamykana jest na klapkę, która przykrywa całą kieszeń, kieszeń
ta obejmuje 2/3 długości etui i znajduje się w dolnej części etui
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 60x100mm, sitodruk/transfer

długość (bez tasiemki
mocującej) min 190mm max
22mm szerokość min 15mm
max 19mm

szt.

30

65

66

67

* etui na dokumenty
* materiał: poliester
* kolor: granatowy
* zawieszone na tasiemce z możliwością regulacji długości w kolorze czarnym
* etui zawiera 3 kieszenie
* jedna z kieszeni znajduje się na szczycie etui i zamykana jest na zamek
błyskawiczny
*druga z kieszeni znajduje się w górnej części etui, zamykana jest na zamek
błyskawiczny, który znajduje się ok. 10mm od górnej krawędzi etui po
zewnętrznej części etui
* trzecia kieszeń zamykana jest na klapkę, która przykrywa całą kieszeń, kieszeń
ta obejmuje 2/3 długości etui i znajduje się w dolnej części etui
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 60x100mm, sitodruk/transfer
* torba na ramię
* materiał: non woven
* kolor granat
* ramiączko długie
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 200x55 mm, sitodruk/transfer
* składane poncho przeciwdeszczowe z kapturem w hermetycznym etui
* materiał: plastik
* kolor: granatowy
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 85x125mm, etykieta cyfrowa

68

* składane poncho przeciwdeszczowe z kapturem w hermetycznym etui
* materiał: plastik
* kolor: żółty
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 85x125mm, etykieta cyfrowa

69

* składane poncho przeciwdeszczowe z kapturem w etui
* materiał: plastik
* kolor: granatowy
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 100x120mm, sitodruk

70

* składane poncho przeciwdeszczowe z kapturem w etui
* materiał: plastik
* kolor: czerwony
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 100x120mm, sitodruk

długość (bez tasiemki
mocującej) min 190mm max
22mm szerokość min 15mm
max 19mm

szt.

30

długość min 340mm max
380mm szerokość min 380mm
max 420mm

szt.

50

wymiary po rozwinięciu:
długość min 115cm max
140cm szerokość min 115cm
max 140cm

szt.

50

wymiary po rozwinięciu:
długość min 115cm max
140cm szerokość min 115cm
max 140cm

szt.

50

szt.

10

szt.

10

wymiary po rozwinięciu:
długość min 115cm max
140cm szerokość min 115cm
max 140cm wymiary etui:
długość min 15cm max 20cm
szerokość min 20cm max
25cm
wymiary po rozwinięciu:
długość min 115cm max
140cm szerokość min 115cm
max 140cm wymiary etui:
długość min 15cm max 20cm
szerokość min 20cm max
25cm

71

* składane poncho przeciwdeszczowe z kapturem w etui
* materiał: plastik
* kolor: żółty
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 100x120mm, sitodruk

wymiary po rozwinięciu:
długość min 115cm max
140cm szerokość min 115cm
max 140cm wymiary etui:
długość min 15cm max 20cm
szerokość min 20cm max
25cm

szt.

10

72

* podkładka pod myszkę z ergonomicznym miejscem na nadgarstek
* antypoślizgowa
* materiał: skóra ekologiczna
* kolor: czarny
* dekoracyjne wykończenie obrzeży - nić koloru białego
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 20x20mm, tampodruk

długość min 25cm max 29 cm
szerokość min 20cm min 25
cm

szt.

30

73

* spryskiwacz do oliwy/octu
* materiał: stal nierdzewna
* kształt walca
* nadruk jednostronny, jednokolorowy, wg projektu nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku: 30x15mm, grawerowanie

wysokość min 80mm max
110mm średnica min 30mm
max 60mm

szt.

20

74

* brelok do kluczy prostokątny
* materiał: metal
* mocowany do kluczy za pomocą kółeczka
* zapakowany w czarne pudełko z wyłożoną welurem wkładką
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg nr 1.1 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 15x15 mm, grawerowanie

wysokość (bez kółeczka na
klucze) min 40mm max 50mm
szerokość min 25mm max
35mm grubość min 3mm max
5mm

szt.

100

75

* pendrive, pamięć USB 8 GB
* składa się z dwóch połączonych ze sobą części
* część metalowa z uchwytem po obróceniu zakrywa część posiadająca wejście
USB
* część posiadająca wejście USB wykona z plastiku w kolorze czarnym
* część z wejściem USB można wysunąć obracając ją o 360 stopni
* nadruk jednostronny, jednokolorowy wg projektu nr 1.2 zał. nr 6 do SIWZ
* rozmiar nadruku 20x10mm, tampodruk

długość min 53mm max 65mm
szerokość min 18mm max
22mm wysokość min 9mm
max 15mm

szt.

100

RAZEM:

...................................................................................
Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

