SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie materiałów promocyjnych dla Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN

Przykład wizualizacji przedmiotu

Opis techniczny

ilość

Torby papierowe z nadrukiem; materiał:
papier kraft biały , wykończenie: krzyżowe
dno torby oraz dodatkowe wzmocnienie
uchwytów, wymiary: 33 x 12 x 50 cm,
uchwyty skręcane lub płaskie, w kolorze
białym, torby białe. Nadruk: 1 kolor na 1
stronie. Cena wraz ze znakowaniem.

1000

Bawełniany worek (plecak) z szerokimi,
barwionymi paskami na ramię. Materiał:
bawełna 140 g/m2, Wymiary minimum: 34
x 42 cm. Cena wraz ze znakowaniem
logotypów w 1 kolorze. Podstawowy kolor
worka beżowy. Elementy kolorowe do
wyboru: zielony, czerwony, niebieski. Po
200 z każdego koloru.

Notatnik A5 z papierową okładką. 96 kartek
w linie. Dopasowany kolorystycznie brzeg
kartek, elastyczna taśma oraz wstążka,
cena wraz ze znakowaniem logotypów (1
kolor), kolor notatnika do wyboru: zielony,
czerwony, niebieski z każdego po 500 szt

Zeszyt duży (ok. A5, large) MOLESKINE (lub
równoważny) , 80 pustych stron, miękka
okładka z widocznymi przeszyciami na
grzbiecie, kieszeń wewnętrzna, zakładka i
elastyczna opaska do zamykania, 16 kartek
z perforacją umożliwiającą wyrwanie na
końcu, wymiary: 21 x 13 x 0,4 cm. Kolor
czarny. Cena wraz ze znakowaniem (1
kolor).

600

1500

1000

Torba bawełniana z długimi uchwytami
(minimum 26 cm) i elementem z korka,
materiał - 160 g/m2, wymiary minimum 38
x 41 cm, kolory do wyboru - czarny i
beżowy, cena wraz ze znakowaniem
logotypów (1 kolor). Po 250 z każdego
koloru

Notatnik z okładką z korka (nie mniej niż 70
kartek w linie) z tekturowym długopisem
(czarny lub niebieski tusz), wymiary notesu
minimum : 18X13X0,7 cm, cena wraz ze
znakowaniem logotypów (przód i tył
okładki). 1 kolor.

Notes klejony wzdłuż krótkiej krawędzi, bez
okładki. Format A5. Kartki - offset 90 g z
indywidualnym, jednostronnym zadrukiem
full color (4+0). Narożniki prostokątne lub
zaokrąglone. Całość podklejona od spodu
kartonem. Cena wraz ze znakowaniem na
każdej stronie.

500

500

500

Wodoodporna torba, worek z nadrukiem,
materiał ripstop, rozmiar minimum Ø11,5 x
26 cm, cena wraz ze znakowaniem
logotypów (1 kolor), kolor worka do
wyboru: zielony, czerwony, niebieski po
200 z każdego koloru

Brelok - poliestrowa sublimacyjna krótka
smycz minimum 25 cm (12,5 cm po
złożeniu), szerokości smyczy 1,5 cm,
zakończenie smyczy - standardowy
karabińczyk, zadruk z dwóch stron. Cena
wraz ze znakowaniem logotypów oraz z
indywidualnym wzorem z obu stron
smyczy.

600

2000

Bawełniany worek duży, przód wykonany z
siatki, tył z jednolitego materiału, Kolor:
beżowy, Materiał: bawełna 120-150 g/m2
Wymiary: 30 x 40 cm, Cena wraz ze
znakowaniem dodatkowym logotypów w 1
kolorze..

Biały plecak z materiału non woven do
samodzielnego kolorowania. Wymiary: 21 x
29 x 0,1 cm. Wyposażony w 4 kredki
woskowe w kolorach: czerwony, niebieski,
żółty i zielony. Produkt z nadrukiem z
jednej strony wg. projektu Zamawiającego
(1 kolor). Cena wraz ze znakowaniem
dodatkowym logotypów w 1 kolorze..

500

1000

Biały piórnik z materiału non woven do
samodzielnego kolorowania. Wymiary: 22 x
11 cm. Wyposażony w 5 kredek w
komplecie. Produkt z nadrukiem z jednej
strony wg. projektu Zamawiającego (1
kolor). Cena wraz ze znakowaniem
logotypów dodatkowym w 1 kolorze.

Drewniane jo-jo, rozmiar minimum Ø5,4 x
2,7 cm, Produkt z nadrukiem z jednej
strony, 1 kolor. Cena wraz ze
znakowaniem, dopuszczalny tampodruk.

Automatyczny parasol z drewnianą rączką.
8 paneli. Wymiary: Ø104X89 CM. Materiał
polyester. Kolory biały. Cena wraz ze
znakowaniem (1 kolor).

1000

1000

200

Magnetyczna zakładka do książek. Wymiary
minimum: 2,5x10x0,1 (cm). Kolor do
wyboru: szary/srebrny. Materiał:
Aluminium. Cena wraz ze znakowaniem, 1
kolor, dopuszczalny tampodruk.

Powerbank o pojemności 2200 mAh z
uchwytem na klucze. Do ładowania
smartfonów. Wymiary: 9,2X2,2X2,3 CM.
Materiał: Plastic. Kolor do wyboru: biały,
czarny. Cena wraz ze znakowaniem (1
kolor). Po 150 z każdego koloru

500

300

Długopis o matowym gumowym
wykończeniu, z klipsem, mechanizm twist,
, materiał ABS, rozmiar 145 x 12 mm, kolor
atramentu niebieski, 3 kolory zewnętrze:
zielony, niebieski, czerwony. Cena wraz ze
znakowaniem, 1 kolor. Po 500 z każdego
koloru

Okrągły, zaostrzony ołówek HB z drewna
lipowego z kolorową gumką, pokryty
matową czarną farbą. Długość 190 mm. 3
Kolory gumki : zielony, niebieski,
czerwony. Cena wraz ze znakowaniem, 1
kolor. Po 500 z każdego koloru

Silikonowy brelok do kluczy. Rozmiar
minimum 242 x 12 x 2 mm. Nadruk lub
tłoczenie po jednej stronie. Kolor do
wyboru: biały, czarny, zielony, niebieski,
czerwony. Cena wraz ze znakowaniem. Po
300 z każdego koloru.

1500

1500

1500

Butelka z RPET z gumowanym
wykończeniem z zakrętką ze stali
nierdzewnej z silikonowym pierścieniem,
bez BPA, szczelna, pojemnośc minimum
600 ml, wielkośc minimum 6x23 cm, cena
wraz ze znakowaniem logotypów (1 kolor),
kolor butelki do wyboru: zielony, czerwony,
niebieski po 100 z każdego koloru

Pamięć USB TWISTER ze smyczką i
pudełkiem jednostkowym w zestawie.
Korpus wykonany z plastiku lub drewna,
obrotowa część z metalu. Kolor każdego z
elementów do wyboru (korpus, blaszka,
smyczka). Pojemność pamięci: 16 GB.
Zalecane znakowanie: grawer na blaszce
(opcjonalnie nadruk). Wymiary minimum:
5,5 x 2 x 1 cm. Kolory do wyboru: czarny,
biały, zielony, czerwony, niebieski. Cena
wraz ze znakowaniem (1 kolor). Po 100 z
kadego koloru

Składane pudełko tekturowe. Materiał:
tektura lita 250g/m2, wymiar minimum:
210x135x40mm, typ wykrojnikowy, Kolory
brązowy. Nadruk 1+0 po jednej stronie.
Cena wraz ze znakowaniem.

300

500

300

Etui ochronne na maseczki 6 szt wraz z
maseczkami ochronnymi trójwarstwowymi,
zakładanymi na gumkę na uszy , pudełko
białe o wymiarach minimum 18x11x1,5 cm,
wraz ze znakowaniem 1 kolor

Składany uchwyt na smartfon z włókna
bambusowegoi ABS, wymiar minimym
8x3x0,8 cm wraz ze znakowaniem - 1 kolor

Bawełniany worek (plecak) ze sznurkiem z
korkowymi elementam, Materiał: korek,
bawełna 250 g/m2, Wymiary minimum: 41
x 33 x 0,3 cm. Kolor: beżowy, znakowanie 1
kolor

Trójkątny zakreślacz biały z trzema
kolorami: żółty, zielony, różowy, cena wraz
ze znakowaniem 1 kolor

500

500

200

500

Zestaw do pisania w tekturowym
opakowaniu zkładający się z tekturowego
długopisu (niebieski wkład), linijki (15 cm),
drewnianej temperówki, gumki, dwóch
drewnianych ołówków, 1 notatnika w linie,
samoprzylepnych kolorowych bloczków
indeksujących strony, kieszeń na wizytówki,
cena wraz z drukiem z przodu okładki i z
tyłu, 1+1

Tatuaże zmywalne w dowolnym wzorze i
kształcie zaprojektowanym przez
Zamawiającego mieszczącym się w
obszarze 50 x 50 mm. Cena wraz ze
znakowaniem full kolor. 5 wzorów po 1000
z każdego. Tatuaże powinny spełniać
normy Unii Europejskie co do
komponentów używanych do produkcji i
być bezpieczne dla użytkowników.

Smycz z karabińczykiem, biała taśma
poliestrowa, szerokość 25 mm, długość 90100 cm, nadruk dwustronny 4 kolory

500

5000

600

Notes na spirali, kolor wkładu: biały, format
A5, twarda okładka, 96 kartek w linię, tło:
białe, nadruk (pierwsza i ostatnia strona
okładki): 4 kolory nadruku na okładkach
zewnętrznych.

Długopis metalowych (wkład niebieski) z
jednokolorowym grawerunkiem (logotypy,
nazwa projektu), kolor obudowy długopisu
niebieski lub granatowy

Długopis metalowy (wkład zielony) z
jednokolorowym grawerunkiem (logotypy,
nazwa projektu), kolor obudowy długopisu
zielony

500

500

500
Teczka , Karton 350g. tzw. GC1 czyli
karton z gó ry i z dołu biały, folia mat 1+0
– biała z 3 skrzydełkami wewnętrznymi,
format A4 z gumką, nadruk na
zewnętrznej częsci teczki: 4 kolory
200

Nośnik pamięci USB- w kształcie karty
kredytowej o wymiarach nie mniejszym niż
5x8 cm a nie większym niż 6x9 cm, zadruk
po obu stronach 4+4, pamięć wielkości 16
GB

500

