
 

                  
 

 
 
 
 
                                                 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  nr 5 do SIWZ - zmodyfikowany 
 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Część I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych dla  WRS Wydziału Elektroniki, 
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w zakresie przedstawionym poniżej: 
 

1. CUKIERKI  TYPU   KRÓWKA – 10 KG 
 
 

 
CUKIERKI KRÓWKA  

 

LP OPIS 

1 krówka mleczna o smaku śmietankowym: pierwsze 2-3 tygodnie (przechowywane w 
chłodnych warunkach) cukierki mają ciągnącą konsystencję, następnie  stają się kruche 

2 Krówki pakowane pojedynczo w zewnętrzne opakowanie 2 warstwowe:  wewnętrzny 
papierek biały umożliwiający łatwe odwijanie i zewnętrzny kredowany z  kolorowym  
nadrukiem  (wg Pantone 549 U lub zbliżony) 

3 nadruk – logo WRS – zgodne z załącznikiem 

4 Ilość sztuk na 1 kg- 70-72 szt. 

5 pakowane w jednej z wersji: luzem w kartonach o wadze 5kg lub więcej, 

6 okres przydatności – minimum 9 miesięcy 

7 przykładowy przedmiot zamówienia 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

2. Koszulki  na Technikalia 2015 

L  .p. Cecha Wymagane parametry 
1. OPIS T-shirt uniwersalny, fason : męski/unisex 

Taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia, podwójne szwy 
na ramionach, brak szwów bocznych, okrągły dekolt ze 
ściągaczem, luźny krój 

2. ILOŚĆ S –   200 
M –  300 
L –   300 
XL – 200 

RAZEM: 1000 szt 

3. NADRUK Technika: sitodruk 
jeden kolor 
Pole nadruku: przód koszulki A4,  tył koszulki 25cm x 8 cm, 
dwa rękawy :5cm x 5 cm prawy, 10 cm x 5 cm lewy  

4. MATERIAŁ Skład: 100 % bawełny,  
Bawełna czesankowa miękka typu ring-spun o gramaturze : 
min.190 g/m2  

Ważne! Koszulki wykonane z szorstkiej bawełny, takie jak Fruit 
of The Loom, Heavy Cotton, Hanes Liberty, czy Gildan Heavy 
nie będą traktowane, jako produkt spełniający kryterium o 
miękkim splocie bawełny. 

5. WYMIARY  
S,M,L,XL 
 

6. KOLOR Jednolity - granatowy 
7. OPAKOWANIE Pakowane w folię zbiorczo rozmiarami  
 

3. Koszulki dla WRS 
 

L.p. Cecha Wymagane parametry 
1. OPIS T-shirt uniwersalny,fason : męski/unisex 

Taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia, podwójne szwy 
na ramionach, brak szwów bocznych, okrągły dekolt ze 
ściągaczem, luźny krój 

2. ILOŚĆ S –    1 szt. 
M – 11 szt 
L –  11 szt 
XL –  2 szt 

RAZEM: 25 szt 

3. NADRUK Technika: sitodruk i flex ( na plecach) 
Dwa kolory 
Pole nadruku: przód koszulki A4, tył koszulki A4 (flex) 
dwa rękawy :5cm x 5 cm prawy, 10 cm x 5 cm lewy 

4. MATERIAŁ Skład: 100 % bawełny,  
Bawełna czesankowa miękka typu ring-spun o gramaturze : 
min.190 g/m2  

Ważne! Koszulki wykonane z szorstkiej bawełny, takie jak Fruit 
of The Loom, Heavy Cotton, Hanes Liberty, czy Gildan Heavy 
nie będą traktowane, jako produkt spełniający kryterium o 
miękkim splocie bawełny. 

 



5. WYMIARY  
S,M,L,XL 
 

6. KOLOR Jednolity - czerwony 
7. OPAKOWANIE Pakowane w folię zbiorczo rozmiarami  
 

 
 

1)Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia dostawy koszulek na Technikalia (poz. 1) o 10% ( 100 szt.), na 
które będzie większe od szacowanego zapotrzebowanie, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez 
Wykonawcę w ofercie.  

 
2)W przypadku zaistnienia konieczności skorzystania z prawa opcji w części I zamówienia  Zamawiający 
powiadomi o tym Wykonawcę do dnia 15 czerwca 2015 r. i skorzysta z prawa opcji w wysokości  10% 
zamówienia podstawowego w poz. 2. 
 
3)Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie 
podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego. Dostawa koszulek zamówionych w ramach prawa opcji 
do dnia  30.06.2015 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych  dla Katedry  Inżynierii Biomedycznej : 

 
1. wskaźnik laserowy wyposażony w pendrive z funkcją prezentera do zmiany slajdów prezentacji 

multimedialnych – 100 szt. 
 

Urządzenie:  Wskaźnik laserowy z funkcją obsługi prezentacji multimedialnych, 
wyposażony w pendrive 

Zasięg lasera:  min .100m 

Pojemność:  Min. 4  GB 

Standard: obsługujący USB 1.0, USB 2.0 

Technologia:  USB Plug & Play nie wymaga dodatkowych sterowników 

Obsługa prezentacji:  Przewijanie slajdów w przód / w tył, obsługa prezentacji multimedialnych, 
zasięg kontroli: do 15m, współpracujący z pakietem biurowym takim jak 
MS Office 

Zakres częstotliwości:  preferowany 315 MHz (USA, Azja), 433,92 MHz (Europa)  

Kolor obudowy:  Niebieski/Czarny/Srebrny/Biały lub Czerwony 

Nadruk:  jednokolorowy, w kolorze kontrastującym z kolorem obudowy tj. biały dla 
kolorów obudowy niebieski/czarny/czerwony i niebieski dla kolorów 
obudowy biały i srebrny 

Treść nadruku HSI’15 

Rozmiar nadruku  i 
czcionka 

ARIAL  20 

Ilość: 100 sztuk 

 
 
 
 



 
  

 Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych  dla Katedry  Metrologii i  
Optoelektroniki 
 
 

1. Koszulki  z logo Katedry – 100 szt. 
 
L  .p. Cecha Wymagane parametry 
1. OPIS T-shirt uniwersalny, fason : męski/unisex 

Taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia, podwójne szwy 
na ramionach, brak szwów bocznych, okrągły dekolt ze 
ściągaczem, luźny krój 

2. ILOŚĆ S – 15 
M – 33 
L –  33 
XL – 18 
XXXXXL – 1 ( bardzo duży) 

RAZEM: 100 szt 

3. NADRUK Technika: sitodruk 
Trzy kolory (jedne kolor logo PG oraz dwa kolory loga KMiO) 
Pole nadruku: przód koszulki od środka lewa strona na klatce 
piersiowej oraz rękaw lewy 12 cm x 5 cm  

4. MATERIAŁ Skład: 100 % bawełny,  
Bawełna czesankowa miękka typu ring-spun o gramaturze : 
min.190 g/m2 

Ważne! Koszulki wykonane z szorstkiej bawełny, takie jak Fruit 
of The Loom, Heavy Cotton, Hanes Liberty, czy Gildan Heavy 
nie będą traktowane, jako produkt spełniający kryterium o 
miękkim splocie bawełny. 

5. WYMIARY  
S,M,L,XL, XXXXXL 
 

6. KOLOR Jednolity - biały 
7. OPAKOWANIE Pakowane w folię zbiorczo rozmiarami  
 


