Załącznik nr 1 do siwz ZP 43/2012/CZP
Przedmiot zamówienia dostawy
Nazwa:
Wykonanie materiałów promocyjnych informujących o realizacji projektu „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego
(PPNT) – II etap” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 .
Źródło finansowania:
Projekt „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT)Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

II etap” realizowany w ramach

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Materiały promocyjne informujące o realizacji projektu „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
(PPNT) – II etap” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych w ilościach i rodzajach wskazanych poniżej.
2. Wszystkie materiały promocyjne winny być opatrzone zgodnie z wytycznymi dot. Promocji projektów współfinansowanych z Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. http:// porpw.parp.gov.pl/files/112/146/408/10002.pdf (str.21-24).
3. Dostarczane materiały będą spełniały wymagania Zamawiającego jeżeli ich jakość będzie odpowiadała co najmniej jakości materiałów
próbnych zaakceptowanych do produkcji przez Zamawiającego oraz oznakowanie będzie zgodne z projektem zaakceptowanym przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 6 miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały promocyjne oraz na wykonane nadruki,
grawery, tłoczenia itp.
5. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia:
a) Wszystkie materiały promocyjne z wymaganymi oznaczeniami wg zaakceptowanych wcześniej projektów przez Zamawiającego
należy dostarczyć do siedziby Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Szopena 51, pokój nr 312, 35-959 Rzeszów do 21
dni od daty zawarcia umowy.
6. Dostawa w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00
b) Opakowanie materiałów oraz sposób transportu musi być dostosowany do rodzaju materiałów, tak aby zapewnić bezpieczne
dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
c) Każde opakowanie musi być oznakowane i zawierać informację dot. rodzaju oraz liczby spakowanych materiałów.
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Opis zamówienia
Każdorazowo gdy mowa o:
ecoskóra – należy przez to rozumieć materiał wyglądający jak skóra, wykonany z poliuretanu na siatce bawełnianej lub sztucznej
skóra – należy przez to rozumieć skóra naturalna licowa bydlęca
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów promocyjnych określonych i opisanych szczegółowo w poniższym wykazie:
OP
Lp.
NAZWA
1.

Podkładka pod mysz

ILOŚĆ SZTUK
50

Materiał: format: prostokąt 18 x 23 cm lub koło
o średnicy 18,5 cm
Wierzchnia warstwa: folia PCV
Spodnia warstwa: pianka koloru czarnego - grubość
2 mm lub szara - PCV 1,5 mm
Nadruk: offset CMYK
Zawartość nadruku: logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR

50

Materiał: format: kwadrat 9,3 x 9,3 cm lub koło
o średnicy 9,3 cm
Wierzchnia warstwa: folia błyszcząca
Środek: tektura introligatorska, grubość 2 mm
Spodnia warstwa: korek naturalny, grubość 0,8 mm
Nadruk: offset CMYK
Zawartość nadruku: logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR

Rysunek poglądowy:

2.

Podkładka pod kubek
Rysunek poglądowy:

OPIS
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3.

Wizytownik aluminiowy z
metalowym brelokiem

20

Wymiary wizytownika: 95 x 60 x 19 mm
Surowiec: matowa blacha
Kolor: stalowo – niebieski
Objętość:
wizytownik
mieszczący
minimum
15
wizytówek
Rodzaj nadruku: jednostronny grawer na wizytowniku
i breloku
Wymiar breloczka: 75 x 36 x 5 mm
Surowiec: chromowa, błyszcząca stal
Kolor: stalowo – niebieski
Pakowanie: każda sztuka wizytownika pakowana jest w
folię celofanową i kartonowe pudełeczko.
Zawartość nadruku: logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR

25

Wymiary: ok. 9,5 x 7,0 x 1,0 cm
Surowiec: eko skóra, ozdobiony białymi szwami
i metalową tabliczką, magnetyczne zapięcie
Kolor: czarny
Objętość:
wizytownik
mieszczący
minimum
15
wizytówek
Rodzaj nadruku: grawer laserowy na zapięciu
Zawartość nadruku: logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR
Pakowanie: pojedynczo w opakowanie + zbiorczo
w kartony.

100

Surowiec: metal
Kolor: niebieski
Wykończenie: wkład wymienny koloru niebieskiego,
mechanizm chowania wkładu
Rodzaj nadruku: grawer laserowy lub tampodruk, logotyp
min. Szerokości graweru lub nadruku 14 mm

Rysunek poglądowy:

4.

Wizytownik z eko skóry
Rysunek poglądowy:

5.

Długopis metalowy
Rysunek poglądowy:
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Zawartość nadruku: : logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR
Pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości
kartonu (rodzaj materiału oraz ilość)

6.

Notes A5

100

Format: A5
Wymiary: ok. 148 x 210 mm
Surowiec: papier offsetowy o gramaturze nie mniejszej
nić 120 g/m2, okładka tylnia tekturowa – sztywna;
Objętość: 50 kartek
Wykończenie: Liniatura na każdej kartce notatnika,
Sztywne „plecki” karton bez nadruku
Rodzaj nadruku: nadruk offsetowy, jednostronny,
w pełnym kolorze (4+0) na zasadzie nagłówka i stopki lub
półprzeźroczystego tła na każdej kartce
Zawartość nadruku: logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR
Pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości kartonu
(rodzaj materiału i ilość)

50

Format: ok. 10 x 10 cm
Materiał: papier biały, matowy, offsetowy ok. 80g,
objętość 50 stron, klej na karteczkach ma znajdować się
na jednym z boków
Nadruk:
logo
RARR,
Aeropolis,
emblemat
EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR i PO RPW, nadruk
jednostronny, dane adresowe:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17 852 06 00, fax
17 852 06 11, www.rarr.rzeszow.pl, info@rarr.rzeszow.pl
Pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości
kartonu (rodzaj materiału oraz ilość)

Rysunek poglądowy:

7.

Bloczek typu POST-IT
Rysunek poglądowy:
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8.

Kubek

50

Materiał: ceramiczny, wysokość: 100 -105 mm,
pojemność: 330 – 350 ml, średnica: 80 - 82 mm
Nadruk: na całej zewnętrznej powierzchni kubka, logo
RARR, Aerpolis, emblemat EU z odwołaniem słownym do
UE i EFRR, PO RPW
Kolor: dwa poziome pasy z kolorze białym na górze
i niebieskim na dole, pasy mają być równej wysokości

50

Smycz materiałowa, szerokości ok. 2 cm, szersza taśma
w kolorze niebieskim, węższa taśma w kolorze białym,
naszyta na taśmę szerszą z sekwencyjnym nadrukiem
logo RARR, Aeropils, Unii Europejskiej i PO RPW
Wykończenie: karabińczyk oraz uchwyt na telefon
komórkowy
Rodzaj nadruku: nadruk 4+0, logo RARR, Aeropils, Unii
Europejskiej i PO RPW w sekwencji powtarzającej się
Pakowanie: zbiorczo w kartony + opis kartonu (rodzaj
materiału + ilość)

100

Format: A5
Wymiary: 21,5 x 13,5 x 2 cm
Oprawa: Notatnik oprawiony w materiał imitujący skórę,
w kolorach czarnym, zielonym, brązowym, czerwonym,
pomarańczowym, granatowym i niebieskim
Tłoczenia: Na okładce wytłoczone logo RARR, Aeropolis,
PO RPW i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE

Rysunek poglądowy:

9.

Smycz
Rysunek poglądowy:

10.

Notatnik A5
Rysunek poglądowy:
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i EFRR
Sposób zamykania: Elastyczna taśma
Surowiec: papier offsetowy o gramaturze nie mniejszej
nić 120 g/m2, okładka tylnia tekturowa – sztywna;
Objętość: 50 kartek
Wykończenie: Liniatura na każdej kartce notatnika,
Sztywne „plecki” karton bez nadruku
Rodzaj nadruku: nadruk offsetowy, jednostronny,
w pełnym kolorze (4+0) na zasadzie nagłówka i stopki lub
półprzeźroczystego tła na każdej kartce
Zawartość nadruku: logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR
Pakowanie: zbiorczo w kartony + opis zawartości kartonu
(rodzaj materiału i ilość)
11.

Kubek szroniony

100

Materiał: ze szkła szronionego, pojemność 0,27-0,3l,
Kolor: biały
Nadruk:
logo
RARR,
Aerpolis,
emblemat
EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW

100

Materiał: kształt okrągły z nadrukiem logo Aeropolis na
całości oraz pakowana pojedynczo, blister z dziurką,
karton biały 200g, jednostronnie powlekany, możliwe
zapachy: cytrynowy, wanilia, leśny
Wymiar: min. 16 x 7 x 0,5 cm
Nadruk: zadrukowany drukiem offsetowym pełno
kolorowym;
logo RARR,
Aerpolis,
emblemat
EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW

Rysunek poglądowy:

12.

Zawieszka zapachowa
Rysunek poglądowy:
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13.

Parasol

50

Kolor: czarny
Typ: klasyczny, składany automatycznie
Rozmiar: 87 x Ø102cm
Typ znakowania: sitodruk na jednym klinie parasola
Nadruk: w jednym kolorze na jednym klinie, logo RARR,
Aerpolis, emblemat EU z odwołaniem słownym do UE
i EFRR, PO RPW

150:
W tym:
25 szt. –
25 szt. –
25 szt. –
25 szt. –
25 szt. –
25 szt. –

Format: B5
Rozmiar: ok. 172 x 240 mm
Surowiec: okładka skóra naturalna w kolorze: czarnym,
brązowym,
granatowym,
zielonym,
czerwonym
i pomarańczowym, kalendarium – papier offsetowy ok. 80
g/m2, bezchlorkowy, chamois, wklejka informacyjna –
papier offsetowy ok. 120 g/m2
Zawartość: układ tygodniowy, wycięte rejestry, imieniny
i święta, atlas z mapami (pełen kolor), wstążka
wewnętrzna kalendarza, część informacyjna zawierająca
co najmniej: numery kierunkowe, międzynarodowe,
odległości drogowe, notes teleadresowy, mapa Polski,
mapa Europy. Bez stopki wydawniczej.
Dodatkowo: wklejka informacyjna o PPNT (treść

Rysunek poglądowy:

14.

Kalendarz książkowy 2013
Rysunek poglądowy:

kolor
kolor
kolor
kolor
kolor
kolor

czarny
brązowy
granatowy
pomarańczowy
zielony
czerwony
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uzgodniona z Zamawiającym), w środku kalendarza –
4 strony, druk pełno kolorowy, dwustronny (4 +4)
Rodzaj druku: druk offsetowy wysokiej jakości
Nadruk na okładce: tłoczone logo RARR, Aerpolis,
emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO
RPW
Pakowanie: opakowanie typu upominkowego dla
każdego kalendarza oraz zbiorczo w kartony + opis
zawartości kartonu (rodzaj materiału + ilość)
Projekt opakowania przedstawi Wykonawca
15.

Kalendarz biurkowy stojący
na rok 2013

100

Format 300 x 150 mm lub zbliżony
Układ: 1 tydzień = 1 strona (strona na 7 dni tygodnia
+ strona na notatki) układ poziomy
Baza: sztywny biały karton 350 g
Kalendarium: Miesiące w języku polskim i angielskim,
zaznaczone święta i imieniny
Druk: 2 kolory , czarny i czerwony, druk offsetowy
Papier: 80 g/m2, bezchlorkowy
Okładka: papier kredowy, druk zawierający logo RARR,
Aerpolis, emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i
EFRR, PO RPW
Oprawa sztywna na spirali wzdłuż górnej, dłuższej
krawędzi, o konstrukcji umożliwiającej położenie płaskie
kalendarza na biurku i jego stabilne postawienie po
rozłożeniu podstawy

100

Wymiary podkładki: ok. 29 x 13 cm,
Wymiary kalendarium – nie mniejsze niż 29 x 10 cm
Podkład kartonowy w kolorach czarnym i czerwonym
Front z nadrukiem full color logo RARR, Aerpolis,
emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO
RPW
Papier offset biały
Minimum 54 karty

Rysunek poglądowy:

16.

Kalendarz biurkowy leżący na
rok 2013

8

Tydzień na jednej karcie
Na każdej karcie kalendarium trzech kolejnych miesięcy
(poprzedni, bieżący, następny)
Po 1 karcie na kalendarz skrócone na 2013 i 2014 rok
Oznaczenie dni tygodnia oraz imienin w języku polskim
Dni świąteczne w kolorze odróżniającym od dni
powszednich
17.

Kalendarz ścienny trójdzielny
na rok 2013
Rysunek poglądowy:

100

Wymiary: główka 330 x 230 mm, plecy: 330 x 610 mm;
kalendaria 310 x 145 mm (lub format zbliżony)
Surowiec: główka: karton trzywarstwowy oklejony
introligatorsko z zakładkami kartonem jednostronnie
kredowym Alaska 250g/m2
Wykończenie: trzy oddzielne składki kalendarium
(3 x 12 kartek + plecki), papier środkowego kalendarium
w kolorze białym, we wszystkich trzech kalendariach
podane będą: nazwy miesięcy, tygodni i dni - języku
polskim i angielskim, a także imieniny w języku polskim,
możliwość mocowania do ściany, przesuwane okienko.
Projekt graficzny na główce kalendarza uwzględniający
zdjęcia/grafiki o tematyce związane z RARR oraz PPNT,
uzgodniony z Zamawiającym.
Rodzaj nadruku: 4+0 lakier UV na główce
Zawartość nadruku: informacje teleadresowe:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul.
Szopena 51, 35-959 Rzeszów, tel. 17 852 06 00, fax
17 852 06 11, www.rarr.rzeszow.pl, info@rarr.rzeszow.pl
w dolnej części kalendarza lub między kalendarium.
Dodatkowo: logo RARR, Aerpolis, emblemat EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW
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18.

Portfel skórzany męski
Rysunek poglądowy:

19.

Portfel skórzany damski
Rysunek poglądowy:

20:
W tym:
10 szt. – kolor czarny
10 szt. – kolor brązowy

Wymiary: 10,5 x 9 cm (dopuszcza się wymiary większe,
jednak nie więcej niż o 2 cm)
Materiał: Skóra naturalna. Skóra miękka, nie klejona,
wyprawiona
roślinnie,
wytrzymała
na
ścieranie
i zadrapanie, obszywana nitką,
Kolor: czarny i brązowy
Opis: Miejsce na bilon, 2 kieszenie na banknoty,
3 miejsca na karty kredytowe, 3 kieszenie na dokumenty
Opakowanie: Każda sztuka musi być w odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
zamoczeniem,
zarysowaniem itp.
Tłoczenie:
logo
RARR,
Aerpolis,
emblemat
EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW

25:
W tym:
5 szt. –
5 szt. –
5 szt. –
5 szt. –
5 szt. –

Wymiary: 12,5 x 9,5 cm
(dopuszcza się wymiary
większe, nie więcej jednak niż o 2 cm)
Materiał: Skóra naturalna, licowana bydlęca. Skóra
miękka, nie klejona, wyprawiona roślinnie, wytrzymała na
ścieranie i zadrapanie, obszywana nitką
Opis: Miejsce na bilon, 2 kieszenie na banknoty, 8 miejsc
na karty kredytowe, 6 kieszeni na dokumenty, w tym
1 transparentna
Opakowanie: Każda sztuka musi być w odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
zamoczeniem,
zarysowaniem itp.
Tłoczenie:
logo
RARR,
Aerpolis,
emblemat
EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW

kolor
kolor
kolor
kolor
kolor

czarny
czerwony
brązowy
wiśniowy
camel
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20.

Brelok metalowy do kluczy

300

Kolor: srebrny
Zawieszka: prostokątna, matowa
Rozmiar: 7,7 x 2 x 0,4 cm
Materiał: metal
Typ znakowania: grawerowane - logo RARR, Aerpolis,
emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO
RPW
Pakowanie: każda sztuka pakowana w pudełeczko min.
kartonowe

50
W tym:
25 szt. – kolor czarny
25 szt. – kolor granatowy

Format: A4 (32 x 25 x 1 cm – dopuszcza się wymiary
większe, nie więcej jednak niż o 2 cm)
Ilość kartek w notesie: 20
Materiał: PU, metalowa płytka do nadruku logo
Opis: Kieszenie mieszczące papier formatu A4, bloczek
mieszczący 30 kartek,
Kolor: czarny, granatowy
Tłoczenie na teczce: logo RARR, Aerpolis, emblemat EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW

Rysunek poglądowy:

21.

Teczka z notesem
Rysunek poglądowy:
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22.

Etui na wizytówki
Rysunek poglądowy:

23.

Wizytownik skórzany
Rysunek poglądowy:

50
W tym:
25 szt. – kolor czarny
25 szt. – kolor brązowy

Wymiary: 25 x 12 cm (dopuszcza się wymiary większe,
nie więcej jednak niż o 2 cm)
Materiał: Eko skóra
Kolor: czarny, brązowy
Typ znakowania: tłoczenie logo RARR, Aerpolis,
emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO
RPW
Wyposażenie:
Kieszenie na wizytówki wykonane z przeźroczystej folii na
środku etui do okładki;
jedna płaska kieszonka (format trójkąta prostokątnego,
podstawa kieszonki długości dolnej krawędzi oprawy,
dłuższa krawędź długości minimum połowy wysokości
etui, kieszeń przyszyta do wewnętrznej strony oprawki)
Ilość miejsc na wizytówki: min. 96

25

Wymiary: ok. 9,5 x 7 x 1 cm
Surowiec: skóra naturalna, ozdobiony białymi szwami
i metalową tabliczką, magnetyczne zapięcie
Kolor: czarny
Objętość:
wizytownik
mieszczący
minimum
15
wizytówek
Rodzaj nadruku: grawer laserowy na zapięciu lub
tampodruk na skórze
Zawartość nadruku: logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR
Pakowanie: pojedynczo w opakowanie + zbiorczo
w kartony
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24.

Zestaw upominkowy długopis
+ wizytownik

25

Wizytownik:
Materiał: metal, ekoskóra
Kolor: czarny
Pojemność: min. 8 wizytówek
Wymiary pudełka: 32 x 117 x 197 mm
Opakowanie: kartonik czarny
Długopis:
Materiał: metal
Kolor wkładu: niebieski.
Zawartość nadruku: logo RARR, Aeropolis, PO RPW
i emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR

25

Pojemność: min. 8 gb
Szybkość zapisu [MB/s]: min.25
Szybkość odczytu[MB/s]: min.100
Podłączenie do komputera: USB 2.0, USB 3.0
Wymiary: min.10mm(głębokość)xmin.18mm(wysokość)x
min.61mm(długość)
Konstrukcja: Aluminiowa obudowa z metalowym
wykończeniem, Nasadka z możliwością zamocowania na
spodzie napędu
Kompatybilność: Windows 200, XP, Windows Vista,
Windows 7
Rodzaj nadruku: grawer, tampodruk
Zawartość nadruku: logo RARR, Aerpolis, emblemat EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW
Dodatkowo: Zawieszka do pen driver + opakowanie do
każdego pen driver, gwarancja producenta oraz certyfikat
CE (dla całego nakładu)
Pakowanie: pojedynczo pendriver w opakowaniu
+ zbiorczo w kartony
W

Rysunek poglądowy:

25.

Pendrive A

Rysunek poglądowy:
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26.

Pendrive B
Rysunek poglądowy:

100

Pojemność: 4 gb
Szybkość zapisu danych: do 11 MB/s
Szybkość odczytu danych: do 30 MB/s
Wymiary: 46 mm x 20 mm x 10 mm
Masa: 11,3 g
Interfejs USB: USB 2.0 ; zgodny z USB 1.1
Trwałość: czas retencji danych do 10 lat
Odporność na wstrząsy: 1 000 G
Kompatybiljość: Windows 2000, XP, Windows Vista,
WIN 7
Rodzaj nadruku: grawer, tampodruk
Zawartość nadruku: logo RARR, Aerpolis, emblemat EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW
Dodatkowo: Zawieszka do pen driver + opakowanie do
każdego pen driver, gwarancja producenta oraz certyfikat
CE (dla całego nakładu)
Pakowanie: pojedynczo pen driver w opakowaniu
+ zbiorczo w kartony
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27.

Materiałowa siatka na zakupy
Rysunek poglądowy:

28.

Zestaw długopis i ołówek
Rysunek poglądowy:

100
W tym:
25 szt. –
25 szt. –
25 szt. –
25 szt. –

30

kolor
kolor
kolor
kolor

czarny
niebieski
żółty
biały

Surowiec: mocna tkanina wielorazowego użytku (100%
bawełny) o gęstym splocie, wytrzymała
Kolor: czarny, niebieski, żółty i biały
Wymiary: ok. 35 x 34 x 8 cm
Gramatura: ok. 140 g/m2
Druk: 4+4
Rodzaj nadruku: sitodruk lub termotranser
Zawartość nadruku: logo RARR, Aerpolis, emblemat EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Długopis: klasyczny kształt z wygodnym przyciskiem
włączającym wkład. Chromowany korpus, elementy
niklowane
Ołówek: z rysikiem 0,7 mm. Przycisk ukrywa gumkę do
ścierania, która zasłania tulejkę prowadzącą grafit.
Chromowany korpus, elementy niklowane
Opakowanie: pudełko w kolorze czarnym, odporne na
zagniecenia, w środku pokryte jasnym materiałem,
wszyty skośny pasek przytrzymującym długopis i ołówek
Nadruk na pudełko: 1+0, logo RARR, Aerpolis,
emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO
RPW
Zamawiający dopuszcza zastosowanie skróconych wersji
logotypów, w przypadku znacznego ograniczenia pola
zadruku, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego
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29.

Zestaw Foldery + płyty dvd

1000 szt. – wersja polska

Format: 21 x 21 cm 16 stron (12 str. + 4 str. okładka)
papier kreda 300 g okładka + folia błyszcząca
papier kreda 170g środek
Materiały i zdjęcia dostarczone przez Klienta
Płyty DVD z nadrukiem offset (CMYK + biały podkład) na jednej płycie DVD w polskiej wersji językowej

30.

Zestaw Foldery + płyty dvd

500 szt. – wersja angielska

Format: 21 x 21 cm 16 stron (12 str. + 4 str. okładka)
papier kreda 300 g okładka + folia błyszcząca
papier kreda 170g środek
Materiały i zdjęcia dostarczone przez Klienta
Płyty DVD z nadrukiem offset (CMYK + biały podkład) na jednej płycie DVD wersja polska z angielskimi
napisami do wyboru.

31.

Pióro wieczne (np. Parker
Urban)
Rysunek poglądowy:

10

Korpus wykonany ze szczotkowanego metalu pokrytego
lakierem w ciemnym odcieniu (czerń, grafit, srebro)
Chromowane wykończenia
Stalówka ze stali nierdzewnej, zaprojektowana dla osób
lewo i praworęcznych
Dwukanałowy system podawania atramentu
Dołączony, pasujący do przedmiotowego pióra, nabój
z atramentem w kolorze granatowym lub czarnym
Opakowanie jednostkowe – starannie wykonane
tekturowe pudełko z wieczkiem (stale przymocowane
wzdłuż dłuższej krawędzi), odporne na zagniecenia, dolna
część w kolorze czarnym, górna w kolorze beżowym
mające w środku gumkę stanowiącą mocowanie dla pióra
Nadruk na opakowaniu: 1+0, logo RARR, Aerpolis,
emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO
RPW
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32.

Długopis stalowy (np.
Waterman)
Rysunek poglądowy:

10

Długopis stalowy
Korpus i nasadka w kolorze stali o satynowym połysku.
Długopis wyposażony jest w obrotowy mechanizm
wysuwania wkładu.
Kolor: - srebrno-złoty
Materiał: metal
Typ znakowania: grawerowanie
Produkt pakowany w pudełko
Nadruk na opakowaniu: 1+0, logo RARR, Aerpolis,
emblemat EU z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO
RPW

33.

Teczka na dokumenty
Rysunek przykładowy:

10

Wymiary: 35 x 26 x 4 cm (dopuszcza się wymiary
większe, nie więcej jednak niż o 2 cm)
Materiał: Skóra, wnętrze: nylon
Opis: Kieszenie mieszczące papier formatu A4, Całość
zamykana magnetycznie.
Wyposażenie: min. 3 kieszonki na wizytówki, min. 2
kieszonki na dokumenty( w tym jedna zamykana na
zamek), zakładka na długopis lub ołówek
Kolor: czarny
Tłoczenie na teczce: logo RARR, Aerpolis, emblemat EU
z odwołaniem słownym do UE i EFRR, PO RPW

* każdy z materiałów promocyjnych zasilanych energia elektryczna powinien być wyposażony w odpowiednią baterię, wszystkie materiały
promocyjne winny być opatrzone logami wymaganymi programem.
Kody CPV :
30199792-8 – Kalendarze
30199731-3 – Wizytowniki
39295200-8 – Parasole
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18923200-7
30234600-4
18930000-7
30192122-2
30237220-7
30192121-5
30197000-6
39294100-0
19120000-3
22852000-7
32582000-6
30192131-8
39299000-4
39298500-2
44111300-4

– Portfele
– Pamięć flash
– Worki i torby
– Pióro wieczne
– Podkładka pod mysz
– Długopisy kulkowe
– Drobny sprzęt biurowy
– Artykuły informacyjne i promocyjne
- Skóra bydlęca lub ze zwierząt parzystokopytnych
- Foldery
– Nośniki danych
– Ołówki automatyczne
- Wyroby szklane
– Ozdoby
-Ceramika

II Przykładowe logo, które winny być umieszczone na materiałach promocyjnych.
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