Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 38 /2014/CES
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia
1) Nazwa zamówienia.
2) Źródło finansowania.
3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
5) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Sposób rozliczenia, płatności.
7) Prawa autorskie.
8) Kody CPV.
9) Wymagania dodatkowe.
10) Zakres, który zapewnia Zamawiający.
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2) Źródło finansowania,
- Projekt pn.: „NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w woj. podkarpackim” realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
- Informacje o projekcie:
Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet V – Dobre rządzenie.
Numer i nazwa Działania:. Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora
Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Instytucja, w której został złożony wniosek:. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
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1) Nazwa zamówienia,
„Wsparcie finansowe dla NGO (organizacji pozarządowych)na zakup usług wynikających z potrzeb zidentyfikowanych
w trakcie doradztwa w ramach realizowanego projektu”.
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3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów promocyjnych, zaprojektowanie logotypów naniesienie logotypów, utworzenie strony
internetowej, przeszkolenie osób obsługujących stronę internetową oraz dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Informacji
i Wspomagania (CIW) w Rzeszowie, Przemyślu, Lesku i Jaśle na zasadach określonych poniżej.
b) Wszystkie materiały promocyjne muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dot. promocji projektów współfinansowanych
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej projekty graficzne wszystkich materiałów promocyjnych
w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego w formie elektronicznej materiałów niezbędnych do wykonania projektów graficznych
(tekst, zdjęcia, logotypy itp.)
d) Zamawiający zaakceptuje projekty graficzne w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 3 dni od daty dostarczenia ich do
Zamawiającego.
e) Wykonawca dostarczy zamawiającemu wyłącznie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami zgodnymi z projektami graficznymi
wcześniej zaakceptowanymi przez Zamawiającego.
f) Wykonawca utworzy strony internetowe oraz przeszkoli osoby w zakresie obsługi strony internetowej w CIW Rzeszów, CIW Przemyśl,
CIW Lesko i CIW Jasło.
Przedmiot zamówienia składa się z 4 części. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolną ilość części.
Wykonawca oszacuje wartość każdej pozycji zamówienia osobno i łącznie każdą z części.
Np. wartość zamówienia pozycja nr1 stowarzyszenie ………………………………………….=…..zł,
Łączna wartość: części 1 pozycja nr1 stowarzyszenie ………………………………………….=…..zł, + pozycja nr2 stowarzyszenie
………………………………………….=…..zł,+ pozycja nr3 stowarzyszenie ………………………………………….=…..zł,+ itd.
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Okres realizacji projektu: od 01.10.2012r. do 30.06.2015r.
Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie.
Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.05.04.02-00-E06/11
- zawarta w dniu 25.10.2012r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, a Rzeszowską Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.

Miejsce dostawy części numer 1:
Wykonanie usługi w zakresie: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, zaprojektowanie logotypów, naniesienie logotypów oraz
dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów, ul. Hetmańska 4/16, do CIW Przemyśl, ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4 pokój 15,
Hotel „Accademia”, do CIW Lesko, ul. 1000 – lecia 1 oraz do CIW Jasło, ul. PCK 2/7 Galeria Handlowa „PANORAMA”.
Miejsce dostawy części numer 2:
Wykonanie usługi w zakresie: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, zaprojektowanie logotypów, naniesienie logotypów oraz
dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów, ul. Hetmańska 4/16, do CIW Przemyśl, ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4 pokój 15,
Hotel „Accademia”, do CIW Lesko, ul. 1000 – lecia 1 oraz do CIW Jasło, ul. PCK 2/7 Galeria Handlowa „PANORAMA”.
Miejsce dostawy części numer 3:
Wykonanie usługi w zakresie: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, zaprojektowanie logotypów, naniesienie logotypów oraz
dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl, ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4 pokój 15, Hotel „Accademia”, do CIW Lesko, ul.
1000 – lecia 1 oraz do CIW Jasło, ul. PCK 2/7 Galeria Handlowa „PANORAMA”.
Miejsce dostawy części numer 4:
Wykonanie usługi w zakresie: zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, zaprojektowanie logotypów, naniesienie logotypów
utworzenie strony internetowej, przeszkolenie osób obsługujących stronę internetową oraz dostawa materiałów promocyjnych do CIW
Rzeszów, ul. Hetmańska 4/16, do CIW Przemyśl, ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4 pokój 15, Hotel „Accademia”, do CIW Lesko, ul. 1000 –
lecia 1 oraz do CIW Jasło, ul. PCK 2/7 Galeria Handlowa „PANORAMA”.
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Część numer 1
Pozycja nr 1 Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylu - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie 20 szt.
czarny
Nadruk logo i nazwy organizacji Opis: koszulki promocyjne
koszulek
(należy przy wycenie uwzględnić
Wykończenie: czarne koszulki bawełniane
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4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt i wykonanie
koszulek
promocyjnych

15 szt.

żółty

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i
napisy)

typu T-shirt, krótki rękaw, z przodu koszulki
logo organizacji plus poniżej napis OSP
KOBYLE, z tyłu napis „STRAŻ” w srebrnym
kolorze, koszulki w rozmiarze 5 szt. M, 5szt.L,
8 szt. XL, 2szt. XXL
Surowiec: 185g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: koszulki promocyjne
Wykończenie: żółte koszulki poliestrowe
typu T-shirt, krótki rękaw, z przodu koszulki
logo organizacji plus poniżej napis OSP
KOBYLE, z tyłu napis OSP KOBYLE oraz numery
od 1 do 15, koszulki w rozmiarze 4 szt. S,
3szt.M, 4 szt. L, 4szt. XL
Surowiec: poliester
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem

Pozycja nr 2 Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Górnym - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie 10 szt.
czarny
Nadruk logo i nazwy organizacji
Opis: koszulki promocyjne
koszulek
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
Wykończenie: czarne koszulki poliestrowe
promocyjnych
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
typu T-shirt, krótki rękaw, z przodu

4

2.

ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)
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promocyjnych

Projekt i wykonanie
koszulek
promocyjnych

10 szt.

niebieski

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

3.

Projekt i wykonanie
promocyjnych czapek
z daszkiem

20 szt.

Czarny

Haft logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)
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2.

koszulki logo organizacji, z tyłu napis OSP
GLINIK GÓRNY w białym kolorze, koszulki
w rozmiarze 3 szt. S, 3szt.M, 3 szt. L,
1szt. XL
Surowiec: poliester
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: koszulki promocyjne
Wykończenie:
niebieskie
koszulki
poliestrowe typu T-shirt, krótki rękaw, z
przodu koszulki logo organizacji, z tyłu
napis OSP GLINIK GÓRNY w białym
kolorze, koszulki w rozmiarze 3 szt. S,
3szt.M, 3 szt. L, 1szt. XL
Surowiec: poliester
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: czapki z daszkiem
Wykończenie: czarne czapki z daszkiem,
bawełniane, z haftem logo organizacji z
przodu czapki oraz napisem OSP GLINIK
GÓRNY
w
kolorze
białym,
rozmiar
uniwersalny, 6-panelowe, z tyłu zapięcie
czapki na rzep,
Surowiec: 185 g bawełna,
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wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)
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Pozycja nr 3 Ochotnicza Straż Pożarna w Gogołowie - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie 10 szt.
Niebieski
Nadruk logo i nazwy organizacji
Opis: koszulki promocyjne
koszulek
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
Wykończenie:
niebieskie
koszulki
promocyjnych
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
poliestrowe, typu T-shirt, krótki rękaw, z
wszystkie wskazane w opisie
przodu koszulki logo organizacji plus napis
zamówienia logotypy i napisy)
OSP GOGOŁÓW, z tyłu napis
OSP
GOGOŁÓW koszulki w rozmiarze 5 szt. M,
5 szt. XL
Surowiec: poliester
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
2.
Projekt i wykonanie 30 szt.
Czarny
Nadruk logo i nazwy organizacji
Opis: koszulki promocyjne
koszulek
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
Wykończenie: czarny koszulki bawełniane
promocyjnych
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
typu T-shirt, krótki rękaw, z przodu
wszystkie wskazane w opisie
koszulki logo organizacji plus napis OSP
zamówienia logotypy i napisy)
GOGOŁÓW, z tyłu napis „ STRAŻ”- kolor
biały, koszulki w rozmiarze 5 szt. S, 10
szt. M, 10 szt. L, 5 szt. XL
Surowiec: bawełna 185 g
Pakowanie: każda sztuka musi być w
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Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
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Pozycja nr 4 Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie 20 szt.
Czarny
Nadruk logo i nazwy organizacji
Opis: koszulki promocyjne
koszulek
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
Wykończenie: czarne koszulki bawełniane
promocyjnych
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
typu T-shirt, krótki rękaw, z przodu
wszystkie wskazane w opisie
koszulki logo organizacji plus poniżej napis
zamówienia logotypy i napisy)
OSP CIESZYNA, z tyłu napis „STRAŻ” w
srebrnym kolorze, koszulki w rozmiarze 5
szt. M, 5 szt. L, 8 szt. XL, 2 szt. XXL
Surowiec: 185g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
2.
Projekt i wykonanie 15 szt.
Czarny
Nadruk logo i nazwy organizacji
Opis: koszulki promocyjne
promocyjnych
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
Wykończenie: czarne koszulki poliestrowe
koszulek
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
typu T-shirt, krótki rękaw, z przodu
wszystkie wskazane w opisie
koszulki logo organizacji (znak związku
zamówienia logotypy i napisy)
OSP o wymiarach 10cm x 10cm) plus
poniżej napis OSP CIESZYNA, z tyłu napis
OSP CIESZYNA numery od 1-15 w kolorze
białym , koszulki w rozmiarze 4 szt. S, 4
szt. L, 3 szt. M, 4szt. XL
Surowiec: poliester
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odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem

Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Pozycja nr 5 Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Szkole „ Klakson” - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie 60 szt.
Nadruk logo i nazwy organizacji
Opis: Pendrive'y przystosowane do wejść
pendrive'wów
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
USB o pojemności 4 GB , sylikonowe w
promocyjnych
miejsc nadruku, tak aby
kształcie bransolety
zmieściły się wszystkie
Wykończenie: nadruk nazwy organizacji
wskazane w opisie zamówienia
oraz logo
logotypy i napisy)
Pakowanie: pojedynczo w kartoniki

Opis: koszulki promocyjne
Wykończenie:
czerwony
koszulki
bawełniane typu polo , krótki rękaw, z
przodu koszulki logo organizacji oraz z tyłu
napis (kolor biały), koszulki w rozmiarze:
5 szt. XXL, 5 szt. XL, 5 szt. L, 10 szt. M
Surowiec: 185 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
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CIW Rzeszów
Opis
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Pozycja nr 6 Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta - dostawa materiałów promocyjnych do
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
szt.
1.
Projekt i wykonanie 20 szt.
czerwony
Nadruk logo i nazwy organizacji
promocyjnych
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
koszulek
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

20 szt.

biały

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

3.

Projekt i wykonanie
promocyjnych
odblasków do
zakładania na rękę lub
nogę

100 szt.

seledynowy

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

Opis:
kubki
ceramiczne
białe,
z
naniesionym logo oraz nazwą organizacji w
kolorze czerwonym
Wykończenie: pojemność 230 ml, kształt
prosty
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
Opis: odblaski
Wykończenie:
odblaski
w
kolorze
seledynowym z czarnym napisem nazwy
stowarzyszenia,
wymiar
34x3cm,
wyposażona w blaszkę samozatrzaskową,
zalaminowaną
w
odblaskową
folię
pryzmatyczną
Pakowanie: zbiorczo w karton

Pozycja nr 7 Klub Sportowy „Orzeł” Harta - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie 25 szt.
jasnoniebieski Nadruk logo i nazwy organizacji
Opis: projekt i wykonanie koszulek
koszulek
(należy przy wycenie uwzględnić
promocyjnych
promocyjnych
ilość miejsc nadruku, tak aby
Wykończenie: jasnoniebieskie koszulki
zmieściły się wszystkie
bawełniane, logo organizacji w czterech
wskazane w opisie zamówienia
kolorach ( niebieski, żółty, biały, czarny)
logotypy i napisy)
Typu polo, krótki rękaw, z przodu koszulki
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Projekt i wykonanie
kubków promocyjnych
z logo stowarzyszenia
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2.

30 szt.

biały

Nadruk logo organizacji (należy
przy wycenie uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

3.

Projekt i wykonanie
smyczy promocyjnych

50 szt.

jasnoniebieski

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 8 Stowarzyszenie „Zryw” z siedzibą w Dylągowej - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
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Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego
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2.

logo klubu, z tyłu koszulki biały napis „KS
ORZEŁ HARTA”, koszulki w rozmiarze:3 szt.
XXL, 5szt. XL, 12 szt. L, 5 szt. M
Surowiec: 185 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: kubki ceramiczne biały, z
naniesionym logo
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt prosty
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
Opis: smycze sublimacyjne satynowe o
szerokości
20mm
zakończone
karabińczykiem, z łączeniem na plastikowa
klamrę
Wykończenie: nadruk logo full kolor oraz
obok napis :” KS ORZEŁ HARTA” w białym
kolorze
Surowiec: taśma poliestrowa
Pakowanie: zbiorczo

30 szt.

zielony

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

2.

Projekt i wykonanie
promocyjnego
czapeczek z daszkiem

25 szt.

zielony

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

3.

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

35 szt.

zielony

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Opis: projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych
Wykończenie: zielone koszulki bawełniane
Typu polo, krótki rękaw, z przodu koszulki
nazwa organizacji (biały nadruk), logo
unijne
na
rękawach,
koszulki
w
rozmiarze:12 szt. XXL, 10 szt. XL, 8 szt. L.
Surowiec: 190 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: czapeczek z daszkiem
Wykończenie: zielone czapki z daszkiem,
bawełniane, nazwa organizacji w kolorze
białym, rozmiar uniwersalny, 6-panelowe, z
tyłu zapięcie na plastikowym pasku,
Surowiec 185 g bawełna,
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: kubki ceramiczne zielony z nazwą
organizacji w kolorze białym
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt prosty, logo unijne w środku
kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
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Projekt i wykonanie
koszulek
promocyjnych
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1.

odrębnym opakowaniu

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

80 szt.

czerwony

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

Opis: projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych
Wykończenie:
czarne
koszulki
bawełniane, Typu polo, krótki rękaw, z
przodu koszulki nazwa organizacji „ OSP
PAWŁOKOMA” (czerwony nadruk), koszulki
w rozmiarze:10 szt. XL, 15 szt. L, 10 szt. M
Surowiec: 190 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: kubki ceramiczne czerwony z białym
napisem „OSP PAWŁOKOMA”
Wykończenie: kubki o pojemności 230ml,
kształt: prosty
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Pozycja nr 10 Ochotnicza Straż Pożarna Gwoździanka - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis

12

2.

Rzeszów
Opis

Strona

Pozycja nr 9 Ochotnicza Straż Pożarna Pawłokoma - dostawa materiałów promocyjnych do CIW
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
szt.
1.
Projekt i wykonanie 35 szt.
czarny
Nadruk logo i nazwy organizacji
koszulek
(należy przy wycenie uwzględnić
promocyjnych
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku, tak
aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Projekt i wykonanie
parasoli reklamowych

30 szt.

czerwony

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

50 szt.

czarny

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

2.

3.

Opis: projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych
Wykończenie:
czarne
koszulki
bawełniane, Typu polo, krótki rękaw, bez
kieszonki,
z przodu koszulki nazwa
organizacji oraz logo (biały nadruk), logo
unijne na rękawach, koszulki w rozmiarze:
1 szt. XXXL, 3 szt. XXL, 6 szt. XL, 8 szt. L,
5 szt.-M
Surowiec: 190 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: wykonanie parasoli reklamowych
Wykończenie: parasol automatyczny z
plastikową rączką, poliestrowy, z
nadrukowanym logo oraz nazwy organizacji
w kolorze białym
Pakowanie: każdy parasol w folii
ochronnej
Opis: kubki ceramiczne czarny z nazwą
organizacji ( biały zadruk)
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt prosty, logo unijne w środku
kubka
Surowiec: ceramika
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czarny

Projekt i wykonanie
koszulek
promocyjnych

Strona

szt.
23 szt.

1.

3.

Projekt

i

wykonanie

50 szt.

cytrynowy

Nadruk logo i nazwy

Opis: kubki ceramiczne cytrynowy z nazwą

Strona

Pozycja nr 11 Stowarzyszenie „Promenada” - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie 100 szt. pomarańczowy
Nadruk logo i nazwy
Opis: odblaski
promocyjnych
organizacji (należy przy wycenie Wykończenie:
odblaski
w
kolorze
odblasków
do
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
pomarańczowym, nazwa stowarzyszenia
zakładania na rękę lub
tak aby zmieściły się wszystkie
(stowarzyszenie w kolorze grafitowym,
nogę
wskazane w opisie zamówienia
„PROMENADA”- jasno niebieski) oraz logo
logotypy i napisy)
(pomarańczowy,
zielony,
niebieski),
wymiar 34x3 cm, wyposażona w blaszkę
samozatrzaskową,
zalaminowaną
w
odblaskowa folią pryzmatyczną
Pakowanie: zbiorczo w karton
2.
Projekt i wykonanie 30 szt.
Żółty(cytrynowy )
Nadruk logo organizacji
Opis: wykonanie parasoli reklamowych
parasoli reklamowych
(należy przy wycenie uwzględnić
Wykończenie: parasol automatyczny z
ilość miejsc nadruku, tak aby
drewnianą
rączką,
przezroczysty,
z
zmieściły się wszystkie
nadrukowanym logo stowarzyszenia (full
wskazane w opisie zamówienia
kolor)
logotypy i napisy)
Pakowanie:
każdy
parasol
w
folii
ochronnej
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Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Pozycja nr 12 Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej - dostawa materiałów promocyjnych do
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
szt.
1.
Projekt i wykonanie 20 szt.
biały
Nadruk logo i nazwy organizacji
koszulek
(należy przy wycenie
promocyjnych
uwzględnić ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia logotypy
i napisy)

2.

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

100 szt.

biały

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie

i logiem organizacji ( full kolor)
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt stożkowy (węższy dołem
rozszerza się ku górze) , logo unijne w
środku kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
CIW Rzeszów
Opis
Opis: projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych
Wykończenie: białe koszulki bawełniane,
Typu T-shirt, krótki rękaw, z przodu i tyłu
koszulki nazwa organizacji oraz logo (full
kolor ), logo unijne z tyłu koszulki na dole,
koszulki w rozmiarze: 10 szt.-L, 10 szt.-M
Surowiec: 190 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: kubki ceramiczne biały z nazwą i
logiem organizacji po dwóch stronach
kubka( full kolor)
Wykończenie: kubki o pojemności 230

15

organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Strona

kubka promocyjnego

wskazane w opisie zamówienia logotypy
i napisy)

100 szt.

Pozycja nr 13 Stowarzyszenie Rodzin
Lp. Nazwa
Ilość
szt.
1.
Projekt i wykonanie
65 szt.
reklamowych toreb
bawełnianych

2.

Projekt

i

wykonanie

25 szt.

biały

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia logotypy
i napisy)

„ Otwarty Umysł” - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Kolor
Znakowanie
Opis
kolor trawy
na wiosnę

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku, tak
aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia logotypy
i napisy)

zielony

Nadruk logo organizacji (należy przy

Opis: torby bawełniane
Wykończenie: wykonane z materiału
bawełnianego najlepiej eco, waga 230 -320
g/m2, krótkie uszy(2), zadruk nazwa
organizacji oraz logo ( full kolor), torba
zapinana na zatrzask plastikowy
Pakowanie: zbiorczo, w opakowaniu
chroniącym przed zamoczeniem
Opis: wykonanie parasoli reklamowych
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Projekt i wykonanie
smyczy promocyjnych

Strona

3.

ml, kształt prosty, logo unijne w środku
kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
Opis: smycze zszywane po bokach,
obrębione,
zakończone karabińczykiem,
z
łączeniem
na
plastikowa
klamrę
Wykończenie: nadruk jednostronny, logo
unijne przy złączce, nazwa organizacji plus
logo organizacji (nadruk- full kolor)
Surowiec: taśma poliestrowa
Pakowanie: zbiorczo

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

65 szt.

zielony
trawiasty

Pozycja nr 14 Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
szt.
1.
Projekt i wykonanie 21szt.
pomarańczowy
koszulek
+30
promocyjnych
szt.

Wykończenie: parasol automatyczny z
drewnianą rączką, z nadrukowanym logo
stowarzyszenia (full kolor)
Pakowanie:
każdy
parasol
w
folii
ochronnej
Opis: kubki ceramiczne zielony z logiem
organizacji po dwóch stronach kubka( full
kolor), nazwa organizacji
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt węższy na dole a szerszy u góry
logo unijne w środku kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

„ Orły Rzeszów” - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Znakowanie
Opis
Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Opis: projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych
Wykończenie: pomarańczowe koszulki
Typu T-shirt, krótki rękaw,
z przodu
koszulki napis „ ORŁY RZESZÓW” ( kolor
czarny) oraz logo organizacji (orzeł z piłką
– czarno-białe), logo unijne z tyłu koszulki
na dole, koszulki dziewczęce w rozmiarze:
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3.

wycenie uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia logotypy
i napisy)
Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia logotypy
i napisy)

Strona

parasoli reklamowych

150 szt.

pomarańczowy

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

3.

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

30 szt.

pomarańczowy

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)
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Projekt i wykonanie
długopisów
promocyjnych

Strona

2.

1 szt.- L, 4 szt.-M, 16 szt.-S, chłopięce
koszulki w rozmiarze: 4 szt.- XL, 16 szt.-L,
10 szt.-M,
Surowiec: 190 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: długopis wykonany w całości z
metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego,
nadruk
napis
„
ORŁY
RZESZÓW” (kolor czarny) oraz logo
organizacji orzeł na piłce ( nadruk czarnobiały)mechanizm chowania wkładu, napis
nazwy stowarzyszenia w kolorze białym
Pakowanie: zbiorczo w kartony
Opis: kubki ceramiczne pomarańczowe z
napisem i logiem organizacji po dwóch
stronach
kubka
(full
kolor),
nazwa
organizacji
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt prosty
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Projekt i wykonanie
reklamowych toreb
bawełnianych

50 szt.

niebieski

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

Opis: torby bawełniane
Wykończenie: wykonane z materiału
bawełnianego najlepiej eco, waga 230 -320
g/m2, długie uszy(2), rozmiar standardowy
40x34 cm zadruk nazwa organizacji oraz
logo ( full kolor),

Strona

3.
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Pozycja nr 15 Fundacja Generator Inspiracji - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie 100 szt.
niebieski
Nadruk logo organizacji (należy przy Opis: kubki ceramiczne niebieskie z logiem
kubka promocyjnego
wycenie uwzględnić ilość miejsc
organizacji po obu stronach kubka (full
nadruku, tak aby zmieściły się
kolor)
wszystkie wskazane w opisie
Wykończenie: kubki o pojemności 230
zamówienia logotypy i napisy)
ml, kształt prosty, logo unijne w środku
kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
2.
Projekt i wykonanie 100 szt.
niebieski
Nadruk logo i nazwy organizacji
Opis: smycze zakończone karabińczykiem,
smyczy promocyjnych
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
z
łączeniem
na
plastikowa
klamrę.
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
Wykończenie: nadruk dwustronny logo
wszystkie wskazane w opisie
organizacji ( w białym kolorze) na środku
zamówienia logotypy i napisy)
nazwa organizacji, logo unijne przy złączce
Surowiec: taśma poliestrowa
Pakowanie: zbiorczo

Pakowanie: zbiorczo, w opakowaniu
chroniącym przed zamoczeniem

Kolor

Znakowanie

Opis

Jasny brąz/
kawa
z
mlekiem

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

Opis: kubki ceramiczne jasny brąz z
czarnym nadrukiem nazwy organizacji
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształty węższy na dole u góry
poszerzany , logo unijne w środku kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

2.

Projekt i wykonanie
długopisów
promocyjnych

100 szt.

srebrny

Nadruk logo i nazwy organizacji
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

Opis: długopis wykonany w całości z
metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego, nadruk nazwy (kolor czarny)
mechanizm chowania wkładu
Pakowanie: zbiorczo w kartony

3.

Projekt i wykonanie

150 szt.

seledynowy

Nadruk logo i nazwy organizacji

Opis: odblaski
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Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Marii Kantora - dostawa materiałów promocyjnych do CIW

Strona

Pozycja nr 16 Towarzystwo Przyjaciół
Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość
szt.
1.
Projekt i wykonanie 90 szt.
kubka promocyjnego

Wykończenie:
odblaski
w
kolorze
seledynowym z czarnym napisem nazwy
organizacji, wymiar 34x3 cm, wyposażona
w blaszkę samozatrzaskową, zalaminowana
w odblaskowa folią pryzmatyczną, neonowe
Pakowanie: zbiorczo w karton

Pozycja nr 17 Stowarzyszenie AMICUS COGITO – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt
i
wykonanie 30 szt.
jasnozielony Nadruk logo i nazwy w pełnym
Opis: koszulki promocyjne
koszulek typu T-shirt
kolorze (należy przy wycenie
Wykończenie: jasnozielone, typu Tuwzględnić ilość miejsc nadruku, tak
shirt, krótki rękaw, nadruk logo z przodu
aby zmieściły się wszystkie
po lewej stronie, nazwa stowarzyszenia
wskazane w opisie zamówienia
na plecach, nadruk full kolor, Rozmiary
logotypy i napisy)
damskie: M – 5 szt., L – 5 szt., XL – 5
szt.,
męskie: M – 5 szt., L – 5 szt., XL – 5 szt.
Surowiec: bawełna 200g
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
2.
Projekt
i
wykonanie 250 szt.
jasnozielony Grawer na długopisie
Opis: długopis wykonany w całości z
długopisów
(należy przy wycenie uwzględnić ilość
metalu
grawerowanych z nazwą
miejsc grawerowania, tak aby
Surowiec: metal
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(należy przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

Strona

promocyjnych
odblasków do
zakładania na rękę lub
nogę

Projekt
i
wykonanie
toreb reklamowych

100 szt.

jasnozielony

Nadruk logo i nazwy organizacji w
pełnym kolorze (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku, tak
aby zmieściły się wszystkie wskazane
w opisie zamówienia logotypy i napisy)

Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego, mechanizm chowania
wkładu, napis nazwy stowarzyszenia w
kolorze srebrnym, błyszczące dodatki np.
klipsy, ringi, końcówki
Pakowanie: zbiorczo w kartony
Opis: torby bawełniane
Wykończenie:
naturalna
torba
bawełniana z długimi uchwytami ok. 35
cm
gramatura ok. 140g/m2, rozmiar ok.
38/42 cm
wewnętrzne szwy obrzucone overlockiem
uchwyty wszywane kopertowo
nadruk logo i nazwy stowarzyszenia w
kolorze czarnym
Surowiec: bawełna 140g
Pakowanie: zbiorczo, w opakowaniu
chroniącym przed zamoczeniem

Pozycja nr 18 Stowarzyszenie „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” Muczne – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt
i
wykonanie 60 szt.
biały
Nadruk logo i nazwy organizacji Opis: koszulki promocyjne (sportowe, z
koszulek promocyjnych
w pełnym kolorze (należy przy numerem startowym i nadrukami, tzw.
wycenie uwzględnić ilość miejsc plastrony)
nadruku, tak aby zmieściły się Wykończenie: 100% poliester elastyczny,
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3.

zmieściły się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy i napisy)

Strona

stowarzyszenia

Pozycja nr 19 Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt
i
wykonanie 50 szt.
czerwony
Nadruk logo i nazwy
Opis: koszulki promocyjne
koszulek promocyjnych
organizacji (należy przy
Wykończenie: 100% bawełniane typu polo,
wycenie uwzględnić ilość miejsc
krótki rękaw, zapinane na 3 guziki, kieszonka
nadruku, tak aby zmieściły się
po lewej stronie, koszulki w rozmiarze: Swszystkie wskazane w opisie
2szt., M- 3szt., L – 18szt., XL– 22szt., XXL–
zamówienia logotypy i napisy)
5szt.
Surowiec: 220g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
2.
Projekt
i
wykonanie 50 szt.
czerwony
Nadruk logo i nazwy
Opis: czapki promocyjne
promocyjnych czapek z
organizacji (należy przy
Wykończenie: 100% bawełniane, czapki z
daszkiem
wycenie uwzględnić ilość miejsc
daszkiem,
w
rozmiarze
uniwersalnym,
nadruku, tak aby zmieściły się
regulacja za pomocą metalowego paska,
wszystkie wskazane w opisie
nadruk full kolor, metodą sublimacji
zamówienia logotypy i napisy)
Surowiec: 100% bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
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kolor biały, rozmiar uniwersalny
Surowiec:
materiał
100%
poliester
elastyczny
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem.

Strona

wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i napisy)

– dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Znakowanie
Opis

2.

Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym kolorze
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Projekt
i
wykonanie
koszulek promocyjnych

50 szt.

zielony

Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym kolorze
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Opis: kubki ceramiczne
Wykończenie: kubki o pojemności 330ml,
średnica 80mm, wysokość 95mm, z uchem,
kolor biały z zielonym napisem, nadruk pełen
kolor, CMYK, rodzaj nadruku sublimacja
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
Opis: koszulki promocyjne
Wykończenie: 100% bawełniane typu t-shirt,
krótki rękaw, z przodu koszulki po lewej
stronie logotyp i nazwa klubu na plecach
koszulki, koszulki w rozmiarze S-25szt., M 5szt., L – 10szt., XL – 10szt.
Surowiec: 180g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem

Pozycja nr 21 Stowarzyszenie Rolników „OSTOJA” w Nagórzanach – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis

Strona

Pozycja nr 20 Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
szt.
1.
Projekt
i
wykonanie 30 szt.
biały
kubków promocyjnych
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odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem

wykonanie

2.

Projekt
i
wykonanie
długopisów
grawerowanych z logo
stowarzyszenia

szt.
30 szt.

Czarny

Nadruk
logo
i
nazwy
organizacji
(należy
przy
wycenie uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

Opis: pendrive
Wykończenie: z logo organizacji, z nazwą i
adresem strony internetowej organizacji,
pojemność 4 GB, nadruk według projektu,
kolorowy
Pakowanie: zbiorczo w kartony

300 szt.

Niebieski

Grawer logo stowarzyszenia
(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc grawerowania, tak
aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
nazwy i logotypy i napisy)

Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie:
wkład
wymienny
koloru
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
nadruk logo stowarzyszenia i adres strony
www organizacji
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Pozycja nr 22 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Tarnowiec – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt
i
wykonanie 20 szt.
niebieski
Nadruk logo i nazwy
Opis: kubki porcelanowe
kubków promocyjnych
organizacji w pełnym kolorze Wykończenie: kubki Master 2, porcelanowy,
(należy przy wycenie uwzględnić zapakowany pojedynczo w kartoniki, o
ilość miejsc nadruku, tak aby
pojemności 270ml, wysokość 87 mm, z
zmieściły się wszystkie
uchem, z nadrukiem logo w pełnych kolorach,
wskazane w opisie zamówienia
CMYK, kubki w kolorze niebieskim na zewnątrz
logotypy i napisy)
białe w środku
Pakowanie: każda sztuka musi być w
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Projekt
i
Pendrive

Strona

1.

wykonanie

3.

Projekt
i
wykonanie
promocyjnych
długopisów

1000
szt.

zielony

200 szt.

niebieski

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy
wycenie uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)
Grawer logo i nazwy
stowarzyszenia (należy przy
wycenie uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

odrębnym opakowaniu
Opis: brelok
Wykończenie:
brelok
odblaskowy
z
karabińczykiem, w kształcie koniczynki,
o wymiarach: 60x60x2 , logo w jednym
kolorze, naniesione techniką tempodruku
Pakowanie: pojedynczo w woreczki foliowe
Opis: długopis
Wykończenie: długopis MAMBA z nadrukiem,
długość 14,1 cm, wkład wymienny koloru
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
logo w jednym kolorze,
Surowiec: metal
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Część numer 2
Pozycja nr 1 Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Wykonanie
roll-upa 2 szt.
Full kolor
Nadruk logo i nazwy
Opis: wykonanie roll-upa według projektu
reklamowego
organizacji (należy przy wycenie zamawiającego
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
Wykonanie: roll-up o szerokości 85 cm,
tak aby zmieściły się wszystkie
full kolor, stelaż aluminiowy, baner
wskazane w opisie zamówienia
chowany do kasety Alu, kaseta z
logotypy i napisy)
mechanizmem samo nawijającym,
składany maszt aluminiowy, wzmocniony
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Projekt
i
breloków

Strona

2.

150 szt.

naturalna
bawełna

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 2 Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Fotografii - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 2 szt.
Full kolor
Nadruk logo organizacji (należy Opis: projekt i wykonanie roll-up- ów
roll-upa reklamowego
przy wycenie uwzględnić ilość
Wykonanie: roll-up o wymiarach 200x
miejsc nadruku, tak aby
120cm, full kolor, stelaż aluminiowy, baner
zmieściły się wszystkie
chowany do kasety Alu, kaseta z
wskazane w opisie zamówienia
mechanizmem samo nawijającym,
logotypy i napisy)
składany maszt aluminiowy, wzmocniony
materiał blockout, zadruk całościowy
dwustronny
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
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Projekt i wykonanie
torby reklamowej
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2.

materiał blockout,
Pakowanie: pojedynczo do pokrowca
transportowego
Opis: torby reklamowe
Wykończenie:
Torba
reklamowa
z
krótkimi rączkami, wymiary 42/38/0,2 cm,
nadruk logo oraz nazwa organizacji (full
kolor) wymiar nadruku 280+280mm
Surowiec: bawełna 105 g/m2,naturalna
bawełna nie barwiona
Pakowanie:
zbiorczo
w
opakowaniu
chroniącym przed zamoczeniem

100 szt.

full kolor

Nadruk logo organizacji (należy
przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy napisy)

Opis:
projekt
i
wykonanie
folderu
reklamowego 2 strony format A3
Wykończenie: Format A3 składany na
połowę (A4) zadruk full kolor, 4 strony
zadrukowane zdjęciami, dane kontaktowe
organizacji oraz logo Stowarzyszenia, logo
unijne na tylnej okładce w stopce
Surowiec: papier powlekany folią UV
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Pozycja nr 3 Fundacja Rozwoju „Dobre Życie” - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Wydruk
folderu 500 szt.
Full kolor
Nadruk logo organizacji (należy Opis:
wydruk
folderu
reklamowego,
reklamowego
przy wycenie uwzględnić ilość
projekt dostarczony przez organizacje
miejsc nadruku, tak aby
Wykonanie: wymiar 210x210mm, okładka
zmieściły się wszystkie
+ 8 stron wew. składany, papier kredowy
wskazane w opisie zamówienia
matowy
logotypy i napisy)
Pakowanie: zbiorczo w kartony
2.
Wydruk
ulotek 500 szt.
full kolor
Nadruk logo i nazwy
Opis: ulotki reklamowe format A5
reklamowych
organizacji (należy przy wycenie Wykończenie:
wydruk
ulotek
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
reklamowych
na
podstawie
projektu
tak aby zmieściły się wszystkie
dostarczonego przez organizację, full kolor,
wskazane w opisie zamówienia
format A5, zadruk dwustronny
logotypy i napisy)
Surowiec: papier 175g
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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Projekt i wykonanie
folderu reklamowego

Strona

2.
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Strona

Pozycja nr 4 Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „ INPRO” - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 1 szt.
biały
Nadruk logo i nazwy
Opis:
projekt
i
wykonanie
baneru
baneru reklamowego
organizacji (należy przy wycenie reklamowego
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
Wykonanie: baner o wymiarach 100x200
tak aby zmieściły się wszystkie
cm, rękaw, oczkowanie, białe tło, logo
wskazane w opisie zamówienia
organizacji, nazwa oraz dane kontaktowe
logotypy i napisy)
( full kolor)
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
2.
Projekt i wykonanie 1 szt.
biały
Nadruk logo i nazwy
Opis: Projekt i wykonanie roll-up
roll-up promocyjnego
organizacji (należy przy wycenie Wykonanie: roll-up o wymiarach 100x200
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
cm, tło białe, na górze logo organizacji (full
tak aby zmieściły się wszystkie
kolor), nazwa oraz dane kontaktowe
wskazane w opisie zamówienia
poniżej, w punktach, informacje o
logotypy i napisy)
stowarzyszeniu, stelaż aluminiowy, baner
chowany do kasety Alu, kaseta z
mechanizmem samo nawijającym,
składany maszt aluminiowy, wzmocniony
materiał blockout
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
3.
Projekt i wykonanie
1 szt.
biały
Nadruk logo organizacji (należy Opis:
Projekt
i
wykonanie
stojaka
przy wycenie uwzględnić ilość
wielkoformatowego stojaka z zadrukiem
wielkoformatowy
miejsc nadruku, tak aby
(logo, informacje o organizacji drobnym
promocyjnego
zmieściły się wszystkie wskazane
drukiem),
wymiar
zadrukowanej

Pozycja nr 5 Towarzystwo Przyjaciół Dąbrówki Starzeńskiej - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 50 szt.
full kolor Nadruk logo i nazwy
Opis: projekt i wykonanie kalendarza
kalendarza
organizacji (należy przy wycenie promocyjnych na 2015r.
promocyjnych
na
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
Wykończenie: okładka plus 12 plansz,
2015r.
tak aby zmieściły się wszystkie
plansze lakierowane, rozmiar 32/45 cm, na
wskazane w opisie zamówienia
środkowych planszach zdjęcia (full kolor)
logotypy i napisy)
oprawa: spirala biała z zawieszką. Miejsce
na zadruk 32/4 cm: nazwa organizacji oraz
logo unijne
Surowiec: okładka karton kredowy błysk
250g, środek karton kredowy błysk 170g.
Pakowanie: zbiorczo
2.
Projekt i wykonanie 45 szt.
biały
Nadruk logo i nazwy
Opis: kubki ceramiczne biały ze zdjęciem i
kubka promocyjnego
organizacji (należy przy wycenie nazwą organizacji
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
Wykończenie: kubki o pojemności 230ml,
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powierzchni 240x240 cm
Wykończenie: Rama ze stalowych rurek,
teleskopowa
regulacja
wysokości
w
zakresie 105-240 cm i szerokości 135-240
cm, stopy z blach stalowej. Całość w
kolorze czarnym. Zaoczkowany baner
przywieszony do konstrukcji za pomocą
plastikowych trytek
Pakowanie: pojedynczo do pokrowca
transparentnego

Strona

w opisie zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 6 Ochotnicza Straż Pożarna Dylągowa - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 1 szt.
Nadruk logo i nazwy
Opis:
projekt
i
wykonanie
baneru
banera promocyjnego
czerwony organizacji (należy przy wycenie reklamowego
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
Wykonanie: baner o wymiarach 100x200
tak aby zmieściły się wszystkie
cm, rękaw, oczkowanie, czerwone tło,
wskazane w opisie zamówienia
napis „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
logotypy i napisy)
DYLĄGOWA” w białym kolorze oraz logo
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
2.
Projekt i wykonanie 165 szt.
czerwony Nadruk logo i nazwy
Opis: smycze sublimacyjne satynowe o
smyczy promocyjnych
organizacji (należy przy wycenie szerokości 20mm zakończone metalowym
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
karabińczykiem, z łączeniem na plastikowa
tak aby zmieściły się wszystkie
klamrę
wskazane w opisie zamówienia
Wykończenie:
nadruk
jednostronny,
logotypy i napisy)
jednokolorowy
(biały
nadruk),
z
naniesionym
logo
oraz
nazwą
stowarzyszenia
Surowiec: taśma poliestrowa
Pakowanie: zbiorczo
3.
Projekt i wykonanie 80 szt.
czerwony Nadruk logo i nazwy
Opis: kubki ceramiczne czerwony z nazwą
kubka promocyjnego
organizacji (należy przy wycenie i logiem organizacji ( biały zadruk)
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kształt: węższy na dole a szerszy u góry
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Strona

tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 7 Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ Explo-Res” - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 1 szt.
Nadruk logo i nazwy
Opis: Projekt i wykonanie roll-up
roll-up promocyjnego
Full
organizacji (należy przy wycenie Wykonanie: roll-up o wymiarach 100x200
kolor
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
cm, logo organizacji, nazwa (full kolor)
tak aby zmieściły się wszystkie
informacje dotyczące działalności
wskazane w opisie zamówienia
organizacji. Stelaż aluminiowy, baner
logotypy i napisy)
chowany do kasety Alu, kaseta z
mechanizmem samo nawijającym,
składany maszt aluminiowy, wzmocniony
materiał blockout
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
2.
Projekt i wykonanie 25 szt.+ 25szt.
Pomara
Nadruk logo i nazwy
Opis: projekt i wykonanie koszulek
koszulek
ńczowy- organizacji (należy przy wycenie promocyjnych
promocyjnych
damskie uwzględnić ilość miejsc
Wykończenie: pomarańczowe koszulki
/Czarny- nadruku, tak aby zmieściły się
damskie/czarne koszulki -męskie
męskie
wszystkie wskazane w opisie
bawełniane, Typu T-shirt, krótki rękaw, z
zamówienia logotypy i napisy)
przodu
koszulki nazwa organizacji oraz
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Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt stożkowy (węższy dołem
rozszerz się ku górze) , logo unijne w
środku kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
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uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

i

wydruk

100 szt.
full kolor

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 8 Ultimate Frisbee Rzeszów - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
1.
Wykonanie
roll-up 1 szt.
Nadruk logo i nazwy
promocyjnego
Full
organizacji (należy przy wycenie
kolor
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Opis
Opis:
Wykonanie
roll-up
–
projekt
dostarczy organizacja
Wykonanie: roll-up o wymiarach 100x200
cm, logo organizacji, nazwa (full kolor)
zdjęcie. Stelaż aluminiowy, baner chowany
do kasety Alu, kaseta z mechanizmem
samo nawijającym, składany maszt
aluminiowy, wzmocniony materiał blockout,
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Projekt
ulotek
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3.

logo (full kolor ), logo unijne z tyłu koszulki
na dole, czarne koszulki w rozmiarze:
10 szt.- XL, 10 szt.-L, 5 szt.-M,
pomarańczowe koszulki w rozmiarze:
10 szt.- S, 5 szt.-L, 10 szt.-M
Surowiec: 190 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: Projekt i wydruk ulotek
3-częsciowych formaty A4
Wykończenie: papier kredowy błyszczący
135g, full kolor, ulotki formatu A4, zdjęcia
oraz informacje o organizacji w tym logo i
nazwa, zadruk dwustronny
Pakowanie: zbiorczo w kartony

2 szt.

czarny/
Full
kolor

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

3.

Projekt i wykonanie
smyczy promocyjnych

140 szt.

czarny

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 9 S-Unit International Poland - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
1.
Projekt i wykonanie 20 szt.+ 20szt.
Białe i
Nadruk logo organizacji (należy
koszulek
czarne
przy wycenie uwzględnić ilość
promocyjnych
miejsc nadruku, tak aby zmieściły

Opis
Opis: projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych
Wykończenie: 20 szt. białe koszulki,
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Wykonanie
banera
promocyjnego
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2.

Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
Opis: wykonanie banera reklamowegoprojekt dostarczy organizacja
Wykonanie: banery o wymiarach 3x1,5
m, oczkowanie, pierwszy czarne tło, logo,
informacje (nadruk żółty),
drugi o wymiarach 4x2m informacje w
ciemnych kolorach, tło full kolor, zdjęcie,
logo klubu
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
Opis: smycze zszywane po bokach,
obrębione,
zakończone karabińczykiem,
z
łączeniem
na
plastikowa
klamrę
Wykończenie: nadruk jednostronny, logo
unijne przy złączce, nazwa organizacji plus
logo organizacji (nadruk- full kolor)
Surowiec: taśma poliestrowa
Pakowanie: zbiorczo

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

60 szt.

Biały

Nadruk logo organizacji (należy
przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

3.

Projekt i wykonanie
roll-up promocyjnego

1 szt.

Biały

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

Opis: Projekt i wykonanie roll-up.
Wykonanie: roll-up o wymiarach 85x200
cm, logo organizacji, nazwa ( full kolor),
dane kontaktowe, informacje dotyczące
działalności organizacji w punktach. Stelaż
aluminiowy, baner chowany do kasety Alu,
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2.

bawełniane, typu T- shirty, krótki rękaw,
z przodu koszulki logo (full kolor), logo
unijne na rękawach , koszulki w
rozmiarze: 8 szt. - M,6 szt.- L, 6 szt. –XL
20 szt. czarne koszulki, typu T- shirty,
krótki rękaw, z przodu koszulki logo (full
kolor) logo unijne na rękawach ,koszulki
w rozmiarze: 8 szt. - M,6 szt.- L, 6 szt. -XL
Surowiec: 190 g bawełna,
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: kubki ceramiczne biały, po dwóch
stronach kubka logo organizacji (full kolor)
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt prosty, logo unijne w środku
kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Strona

się wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)
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Pozycja nr 10 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych "Ekonomik" - dostawa materiałów promocyjnych do CIW
Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 2 szt.
Full
Nadruk logo i nazwy
Opis: Projekt i wykonanie roll-up
roll-up promocyjnego
kolor
organizacji (należy przy wycenie Wykonanie: roll-up o wymiarach 100x200
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
cm, logo organizacji, nazwa ( full kolor),
tak aby zmieściły się wszystkie
informacje dotyczące działalności
wskazane w opisie zamówienia
organizacji w punktach, zdjęcia
logotypy i napisy)
dostarczone przez organizacje. Stelaż
aluminiowy, baner chowany do kasety Alu,
kaseta z mechanizmem samo nawijającym,
składany maszt aluminiowy, wzmocniony
materiał blockout,
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
2.
Projekt i wykonanie 65 szt.
biały
Nadruk logo i nazwy
Opis: kubki ceramiczne biały z logiem
kubka promocyjnego
organizacji (należy przy wycenie organizacji (full kolor).
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
Wykończenie: kubki o pojemności 230
tak aby zmieściły się wszystkie
ml, kształt zwężony na dole szerszy u góry,
wskazane w opisie zamówienia
logo unijne w środku kubka. Logo
logotypy i napisy)
organizacji z jednej strony a nazwa z
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kaseta z mechanizmem samo nawijającym,
składany maszt aluminiowy, wzmocniony
materiał blockout,
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego

12 szt.+ 12szt.

granat

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 11 Podkarpackie Centrum Dializowanym Dzieciom i Dorosłym CUSTOR RENIS - dostawa materiałów promocyjnych do CIW
Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie
180 szt.
purpurowy Grawer na długopisie
Opis: długopis wykonany w całości z
długopisów
biskupi
(należy przy wycenie uwzględnić
metalu
grawerowanych z
ilość miejsc grawerowania, tak
Surowiec: metal
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Projekt i wykonanie
koszulek
promocyjnych

Strona

3.

drugiej w kolorze granatowym
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
Opis: projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych
Wykończenie: 12 szt. granat koszulki
bawełniane. Typu polo, krótki rękaw, z
przodu koszulki logo (full kolor), z tyłu
nazwa organizacji , logo unijne na
rękawach , koszulki w rozmiarze: 12 szt.L.12 szt. granat koszulki poliestrowe, typu
T+shirty, krótki rękaw, z przodu koszulki
logo (full kolor)oraz nazwa, z tyłu numery
od 1-12, logo unijne na rękawach koszulki
w rozmiarze: 6 szt.-L, 6 szt.-XL,
Surowiec: 190 g bawełna, poliester
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem

2.

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

50 szt.

purpurowy
biskupi

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

3.

Projekt i wydruk
notatnika

80 szt.

purpurowy
biskupi

(należy przy wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie wskazane
w opisie zamówienia logotypy i
napisy)

Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
napis nazwy stowarzyszenia (CUSTOS
RENIS) oraz logo organizacji (full kolor)
Pakowanie: zbiorczo w kartony
Opis: kubki ceramiczne purpurowy z
logiem organizacji oraz pełną nazwą (full
kolor)
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt prosty, logo unijne w środku
kubka. Logo organizacji z jednej strony a
nazwa z drugiej
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu
Opis: wykonanie notatnika, kratka
Wykończenie: format A6, oprawa twarda,
okładka w kolorze biskupim, logo
organizacji w pełnym kolorze, nazwa, logo
unijne na dole okładki
Pakowanie: oddzielnie w kartoniki

Pozycja nr 12 Ochotnicza Straż Pożarna w Bachórzu - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 25 szt.
czarny
Nadruk logo i nazwy
Opis: projekt
koszulek
organizacji (należy przy wycenie promocyjnych
promocyjnych
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
Wykończenie:

i

wykonanie
czarne

koszulek
koszulki
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aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)
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nazwą organizacji

Projekt i wykonanie
banera promocyjnego

1 szt.

czerwony

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

3.

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

40 szt.

czerwony

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)
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2.

bawełniane, Typu polo, krótki rękaw, z
przodu koszulki logo organizacji po lewej
stronie, z tyłu koszulki biały napis
„OCHOTNICZA
STRAŻ
POŻARNA
BACHÓRZ”, logo unijne na rękawach,
koszulki w rozmiarze:3 szt. XXL, 15szt. XL,
7 szt. L
Surowiec: 190 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis:
projekt
i
wykonanie
baneru
reklamowego
Wykonanie: baner o wymiarach 100x200
cm, rękaw, oczkowanie, czerwone tło,
napis „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
BACHÓRZ” w białym kolorze
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
Opis: kubki ceramiczne czerwony, z białym
napisem: „OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
BACHÓRZ”
Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt prosty, logo unijne w środku
kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
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tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)
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Pozycja nr 13 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową - dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt
i
wydruk 500 szt.
Nadruk logo i nazwy
Opis: wydruk ulotek
ulotek
full kolor
organizacji (należy przy wycenie Wykończenie: papier 170g, full kolor,
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
ulotki formatu A5, jednostronne, dane
tak aby zmieściły się wszystkie
Stowarzyszenia oraz logo
wskazane w opisie zamówienia
Pakowanie: zbiorczo w kartony
logotypy i napisy)
2.
Projekt i wykonanie 300 szt.
Nadruk logo i nazwy
Opis: wykonanie kalendarzy biurowych ze
kalendarzy biurowych
full kolor
organizacji (należy przy wycenie standardowym 12-kart. kalendarium
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
Wykończenie:
wymiary
kalendarza
tak aby zmieściły się wszystkie
130x90mm ( po złożeniu) na kalendarzu
wskazane w opisie zamówienia
zostaną zmieszczone dane Stowarzyszenia
logotypy i napisy)
tj. dane adresowe oraz logo
Pakowanie: zbiorczo w kartony
3.
Projekt i wykonanie
20 szt.
biały
lub Nadruk logo organizacji (należy Opis: koszulki promocyjne
promocyjnych
brudny róż
przy wycenie uwzględnić ilość
Wykończenie: białe lub brudny róż
koszulek
miejsc nadruku, tak aby
koszulki bawełniane typu T-shirt, krótki
zmieściły się wszystkie wskazane
rękaw, z przodu koszulki (lewy górny róg)
w opisie zamówienia logotypy i
logo organizacji, koszulki w rozmiarze:
napisy)
2 szt. XL, 7 szt. L, 8 szt. M, 3 szt. S.
Surowiec: 185 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
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odrębnym opakowaniu
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Pozycja nr 15 - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej– dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie toreb 100 szt.
Ecru
Nadruk logo i nazwy
Opis: torby bawełniane
reklamowych
organizacji w pełnym Wykończenie:
kolorze (należy przy
Naturalna torba bawełniana, uchwyty 75cm,
wycenie uwzględnić
rozmiar ok. 38/39-42 cm
ilość miejsc nadruku,
wewnętrzne szwy obrzucone overlockiem
tak aby zmieściły się
uchwyty wszywane kopertowo
wszystkie wskazane w
nadruk logo i nazwy stowarzyszenia full kolor
opisie zamówienia
Surowiec: bawełna surowa gramatura ok.
logotypy i napisy)
140g/m2
Pakowanie:
zbiorczo,
w
opakowaniu
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Pozycja nr 14 - Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Integracja” – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt
i
wykonanie
ulotki 10 tys.
Full kolor
Nadruk
Opis: ulotki promocyjne, z opracowaniem
promocyjnej stowarzyszenia + szt.
wielokolorowy
graficznym i wydrukiem, rozmiar ulotki A4,
zdigitalizowanie
na
nośniku
(należy przy wycenie
Składana do rozmiaru DL, druk dwustronny,
danych CD
uwzględnić ilość miejsc
pełen kolor CMYK + zdigitalizowanie na nośniku
grawerowania, tak aby
danych CD
zmieściły się wszystkie
Surowiec: papier błyszczący kredowy 135 g
wskazane
w
opisie Pakowanie: zbiorczo w kartony
zamówienia logotypy i
napisy)

10 szt.

Full kolor

Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze (należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

chroniącym przed zamoczeniem
Plakaty/naklejki o wymiarach 1mx60cm, druk
na folii samoprzylepnej, pokryte folią chroniącą
prze promieniowaniem UV. Nadruk full kolor
nazwy i logo stowarzyszenia.
Surowiec: laminat, folia błyszcząca
Pakowanie: zbiorczo

Pozycja nr 16 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeńskiej Koszykówki w Przemyślu "Basket Go" – dostawa materiałów promocyjnych
do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie koszulek 14 szt.
niebieski
Nadruk nazwy
Opis: koszulka promocyjna (rozgrywkowa do
promocyjnych
stowarzyszenia w
koszykówki) w damskich rozmiarach: S – 5 szt.,
kolorze białym
M – 5 szt., L – 4 szt., kolor niebieski
(należy przy wycenie
Wykończenie: nadruk na lewej piersi logotyp,
uwzględnić ilość miejsc
z tyłu napis nazwy stowarzyszenia, kołnierz w
nadruku, tak aby
kształcie litery V
zmieściły się wszystkie
Surowiec: poliester 100%
wskazane
w
opisie Pakowanie: każda sztuka musi być w
zamówienia logotypy i odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
napisy)
zamoczeniem
2.
Projekt i wykonanie Roll up
2 szt.
biały
Nadruk logo i nazwy
Opis: roll up, konstrukcja aluminiowa z
organizacji full kolor
mechanizmem rolującym, maszt 3-częściowy
(należy przy wycenie
Wykończenie: wymiary: 100 cm x 200 cm,
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Projekt i wykonanie naklejek
reklamowych
w
formie
samoprzylepnych plakatów
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2.

kubków

4.

Projekt i wykonanie długopisów
grawerowanych
z
napisem
nazwy stowarzyszenia

10 szt.

biały

100 szt.

niebieski

Opis: kubek o pojemności 330 ml, średnica 80
mm, wys. 15 cm, kolor biały z nadrukiem full
kolor
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
napis nazwy stowarzyszenia w kolorze białym
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Pozycja nr 17 - Stowarzyszenie „Otwarta dłoń” z Reczpola – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
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Projekt i wykonanie
reklamowych

nadruk full kolor
Surowiec: aluminium
Pakowanie: pojedynczo, do pokrowca
transportowego, chroniącego przed
zamoczeniem

Strona

3.

uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji full kolor
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Grawer nazwy
stowarzyszenia w
kolorze białym
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Ilość szt.
100 szt.

Kolor
biały

Znakowanie
Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze (należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Projekt i wykonanie Roll up

1 szt.

biały

Projekt i wydruk wizytówek

1000 szt.

Biały

Nadruk logo i nazwy
organizacji full kolor
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji full kolor
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia

3.

toreb

Opis
Opis: torby bawełniane
Wykończenie: naturalna torba bawełniana z
długimi uchwytami, rozmiar ok. 38/42 cm
wewnętrzne szwy obrzucone overlockiem
uchwyty wszywane kopertowo
nadruk logo i nazwy stowarzyszenia w kolorze
czarnym
Surowiec: gramatura ok. 140g/m2
Pakowanie:
zbiorczo,
w
opakowaniu
chroniącym przed zamoczeniem
Opis: roll up, konstrukcja aluminiowa z
mechanizmem rolującym, maszt 3-częściowy
Wykończenie: wymiary: 100 cm x 200 cm,
nadruk full kolor,
Surowiec: aluminium
Pakowanie: pojedynczo, do pokrowca
transportowego, chroniącego przed
zamoczeniem
Opis: wizytówki dwustronne, rozmiar 90x50
Wykończenie:
w
treści:
nazwa
stowarzyszenia, adres, telefon, e-mail, strona
www,
Surowiec: papier kredowy sztywny 350g
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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Nazwa
Projekt i wykonanie
reklamowych
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Lp.
1.

logotypy i napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji full kolor
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku,
tak
aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

100 szt.

Pozycja nr 18 Stowarzyszenie „Razem dla Glinnego” w Glinnym
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
1.
Wykonanie
roll-upa
z 1 szt.
biały
projektem graficznym

2.

Projekt i wydruk
organizacji

wizytówek

1000 szt.

Pełen kolor

Opis:
brelok
dwustronny,
według
dostarczonego projektu
Surowiec: plastik
Wykończenie: nadruk logo stowarzyszenia w
pełnym kolorze
Pakowanie: zbiorczo

– dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Znakowanie
Opis
Nadruk logo i nazwy
Opis: roll-up,
organizacji (należy
Wykończenie: konstrukcja aluminiowa z
przy wycenie
mechanizmem rolującym, 3 częściowy, z torbą,
uwzględnić ilość miejsc
wymiary: 100cmx200cm, jednostronny, nadruk
nadruku, tak aby
full kolor.
zmieściły się wszystkie
Pakowanie:
pojedynczo, do pokrowca
wskazane w opisie
transportowego,
chroniącego
przed
zamówienia logotypy i
zamoczeniem.
napisy)
Nadruk logo i nazwy
Opis: Projekt i wydruk wizytówek
organizacji (należy
Wykończenie:
wizytówki
organizacji,
przy wycenie
dwustronne, papier kredowy-350g, wydruk
uwzględnić ilość miejsc
pełen kolor
nadruku, tak aby
Pakowanie: zbiorczo w kartony.
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Projekt
i
wykonanie,
reklamowego breloka do kluczy
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4.

30 szt.

czerwony

4.

Projekt i wykonanie breloka

100 szt.

srebrny

Opis: pendrive
Wykończenie: pendrive z logo organizacji,
obudowa:
stal
+
plastik,
wymiary:
55,4mmx19,2mmx10,9mm , pojemność 1GB,
nadruk według projektu, kolorowy.
Pakowanie: zbiorczo w kartony.

Opis: brelok do kluczy
Surowiec: metal
Wykończenie: kolor srebrny, grawer/nadruk
logo stowarzyszenia (full kolor), wymiary:
3,5x3,5xØ0,5cm, kształt okrągły.
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Pozycja nr 19 Stowarzyszenie Rozwoju Ustjanowej „USTYAN” w Ustjanowej Dolnej – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp.
1.

Nazwa
Wykonanie roll-upa z projektem

Ilość szt.
1 szt.

Kolor
Pełen kolor

Znakowanie
Nadruk logo i nazwy

Opis
Opis: roll-up,
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Projekt i wykonanie Pendrive

Strona

3.

zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Grawer logo
stowarzyszenia
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Projekt i wykonanie
reklamowej

3.

4.

50 szt.

Ecru

Projekt i wykonanie długopisów
grawerowanych
z
nazwą
stowarzyszenia

300 szt.

Niebieski

Projekt

1000 szt.

Pełen kolor

i

wydruk

torby

wizytówek

Wykończenie: konstrukcja aluminiowa z
mechanizmem rolującym, 3 częściowy, z torbą,
wymiary: 100cmx200cm, jednostronny, nadruk
full kolor.
Pakowanie:
pojedynczo, do pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.
Opis: torba bawełniana
Surowiec: 100% bawełna
Wykończenie:
wykonana
z
materiału
bawełnianego, wymiary 42cm x 38 cm, nadruk
logo organizacji full color, kolor torby ecru, 2
szelki o wymiarach 60cm x 2,5 cm,
Pakowanie:
zbiorczo,
w
opakowaniu
chroniącym przed zamoczeniem.
Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
nadruk nazwy stowarzyszenia
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Opis: Projekt i wydruk wizytówek
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2.

organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Grawer logo
stowarzyszenia
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy

Strona

graficznym

Wykończenie:
wizytówki
organizacji,
dwustronne, papier kredowy-350g, wydruk
pełen kolor
Pakowanie: zbiorczo w kartony.

Pozycja nr 20 Fundacja Promocji Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego
Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wydruk ulotek
2000 szt.
Pełen
Nadruk logo i nazwy
Opis: ulotki dwustronne
kolor
organizacji (należy
Wykończenie: ulotki format A6 (105 X 148
przy wycenie
mm), druk cyfrowy kolor, na papierze
uwzględnić ilość miejsc
matowym, kredowym o gramaturze 175 g
nadruku, tak aby
Pakowanie: zbiorczo w kartony
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
2.
Wykonanie banera
2 szt.
Pełen
Nadruk logo i nazwy
Opis: baner reklamowy jednostronny
reklamowego według
kolor
organizacji (należy
Wykończenie: format: 3 x 1 m, podłoże:
dostarczonego wzoru
przy wycenie
Frontlite 510g/m2, kolorystyka niebiesko –
uwzględnić ilość miejsc
czerwono – pomarańczowa, z logo fundacji w
nadruku, tak aby
kolorze oryginalnym, nazwą, krótkim opisem;
zmieściły się wszystkie
druk: jednostronny, solwentowy na podłożu
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organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Strona

organizacji

Projekt i wykonanie kubka z
logo fundacji

45 szt.

Biały
z
kolorowym
logo

Nadruk logo fundacji
w kolorze, po
stronie zewnętrznej
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 21 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Jasła i Regionu Jasielskiego - Nasz Dom – dostawa materiałów promocyjnych do
CIW Jasło
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie roll-upa
1 szt.
Pełen
Nadruk logo i nazwy Opis: roll-up,
kolor
organizacji
(należy Wykończenie: konstrukcja aluminiowa z
przy
wycenie mechanizmem rolującym, wymiary: 85 x 200
uwzględnić ilość miejsc cm, jednostronny, z logiem, napisem nazwy
nadruku,
tak
aby organizacji, danych kontaktowych
zmieściły się wszystkie Surowiec: aluminium
wskazane
w
opisie Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
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3.

Frontlite 510g błysk - poliestrowej (PCV)
tkaninie banerowej, bardzo wytrzymałej,
odpornej na rozciąganie, temperaturę oraz na
działanie promieni UV; oczkowanie co ok. 50
cm;
założone
i
wzmocnione
brzegi;
Pakowanie: pojedynczo
Opis: biały, porcelanowy kubek, typu „Bos” z
uchem, z białym środkiem, z kolorowym logo
fundacji na zewnątrz
Pojemność: 330ml.
Rozmiar: średnica 95mm wysokość 105 mm
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Strona

wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

10 szt.

kolor

3.

Projekt i wykonanie parasoli
reklamowych z nadrukiem, z
drewnianą rączką

30 szt.

kolor

Pozycja nr 22 Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie Oddział Rejonowy PCK w Brzozowie – dostawa materiałów promocyjnych
do CIW Jasło
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie koszulek
30 szt.
czerwony
Nadruk nazwy i logo
Opis: koszulki promocyjne z logo organizacji
promocyjnych z logo i nazwą
organizacji (należy
typu T-shirt
organizacji
przy wycenie
Wykończenie: kolor czerwony, koszulki
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Pendrive PQI Mini I-Stick I812
16 GB

transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Opis: pendrive PQI Mni I-Stick I812 o
pojemność 16 GB pojemności, interfejs USB
2.0, odczyt do 30 MB/s z nadrukiem nazwy
organizacji i logo w pełnym kolorze, metalowy,
chrom
Surowiec: metal
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
uszkodzeniem
Opis: parasolki reklamowe
Wykończenie: parasol automat, poszycie
poliester, średnica 103 cm, nadruk na
poszyciu, drewniany uchwyt
Pakowanie: pojedynczo

Strona

2.

zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze (należy przy
wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze (należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Projekt i wykonanie kubków
promocyjnych

100 szt.

biały

Nadruk logo
organizacji w
pełnym kolorze
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
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2.

bawełniane z krótkim rękawem, typu T-shirt,
z nadrukiem logo organizacji z przodu „z
lewej strony (na piersi) w pełnym kolorze,
z tyłu większe logo w oryginalnych kolorach i
napis w kolorze czarnym „PCK Oddział
Rejonowy Brzozów” w rozmiarze M-10 szt., L
– 10 szt., XL-10 szt.,
Surowiec: 180g/m2 bawełna,
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: kubki ceramiczne
Wykończenie: kubki o pojemności 330ml,
średnica 95mm, wysokość 105mm, z uchem,
biały, w środku kremowy, z logo organizacji
w kolorze oryginalnym, napis „PCK Oddział
Brzozów” w kolorze czarnym,
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Strona

uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

1 szt.

Pełen kolor

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 23 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle – dostawa
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
1.
Projekt i wykonanie roll-upa
1 szt.
Pełen
Nadruk logo i nazwy
kolor,
organizacji (należy
CMYK
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
2.
Projekt i wykonanie kubków
200 szt.
niebieski
Nadruk logo i nazwy
promocyjnych
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby

Opis: roll-up,
Wykończenie: konstrukcja aluminiowa z
mechanizmem rolującym, wymiary: 100 x
200 cm, jednostronny, z logiem, napisem
nazwy organizacji, danych kontaktowych wg
dostarczonego projektu
Surowiec: aluminium
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem

materiałów promocyjnych do CIW Jasło
Opis
Opis: roll-up,
Wykończenie:
konstrukcja
aluminiowa
z
mechanizmem rolującym, wymiary: 85 x 200
cm, jednostronny, z logiem, nazwą organizacji,
Surowiec: aluminium
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Opis: kubki porcelitowe
Wykończenie: kubki o pojemności 330ml,
z uchem, niebieski, nadruk full kolor, metodą
sublimacji, wymiary 8,2 x 9,5cm
Surowiec: porcelit
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Wykonanie roll-upa

Strona

3.

200 szt.

Pozycja nr 24 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Lp. Nazwa
Ilość szt.
1.
Projekt i wykonanie kubków 170 szt.
promocyjnych

srebrny

Koło Miejsko
Kolor
Niebieski
jasny

Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie:
korpus
srebrny,
wkład
wymienny koloru niebieskiego, mechanizm
chowania wkładu, laserowy grawer nazwy
stowarzyszenia oraz logo w kolorze czarnym,
metalowy, srebrne, błyszczące
dodatki (np.
klips, ringi, końcówka)
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Gminne Jedlicze – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
Znakowanie
Opis
Nadruk logo i nazwy
Opis: kubki ceramiczne
organizacji w pełnym Wykończenie: kubki o pojemności 330ml,
kolorze (należy przy
średnica 95 mm, wysokość 105 mm, z uchem,
wycenie uwzględnić
jasnoniebieski, logo organizacji oryginalne,
ilość miejsc nadruku,
nazwa stowarzyszenia w kolorze białym
tak aby zmieściły się
Surowiec: ceramika
wszystkie wskazane w
Pakowanie: każda sztuka musi być w
opisie zamówienia
odrębnym opakowaniu
logotypy i napisy)
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Projekt i wykonanie długopisów
z logo i nazwą stowarzyszenia

Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Strona

3.

zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Grawer
nazwy
stowarzyszenia oraz
logo
w
kolorze
czarnym, (należy przy
wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

500 szt.

Pełen kolor

3.

Projekt
i
wykonanie
długopisów z logo i nazwą
stowarzyszenia

140 szt.

Niebieski

Pozycja nr 25 Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów – PROM
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
1.
Projekt i wykonanie Pendrive 50 szt.
srebrny
promocyjny 2GB

Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze (należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)
Grawer nazwy
stowarzyszenia w
kolorze białym, logo
w kolorach
oryginalnych (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Opis: wydruk ulotek
Wykończenie: ulotki dwustronne, format A5,
papier kredowy 135g, wydruk pełen kolor,
według dostarczonego projektu
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie:
korpus
niebieski,
wkład
wymienny koloru niebieskiego, mechanizm
chowania
wkładu,
nadruk
nazwy
stowarzyszenia
w
kolorze białym,
logo
organizacji w kolorach oryginalnych, metalowy,
srebrne, błyszczące dodatki (np. klips, ringi,
końcówka)
Pakowanie: zbiorczo w kartony

– dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
Znakowanie
Opis
Nadruk logo w
Opis: pendrive o pojemność 2 GB, logo w
pełnym kolorze
pełnym kolorze, metalowy, chrom
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Wydruk ulotek

Strona

2.

200 szt.

srebrny

3.

Wydruk
plakatów
według
dostarczonego projektu

100 szt.

Pełen
kolor

Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie:
korpus
srebrny,
wkład
wymienny koloru niebieskiego, mechanizm
chowania wkładu, nadruk nazwy stowarzyszenia
oraz logo w kolorze czarnym, metalowy,
srebrne, błyszczące dodatki (np. klips, ringi,
końcówka)
Pakowanie: zbiorczo w kartony
Opis: wydruk plakatów wg dostarczonego
projektu
Wykończenie: plakaty format A4, papier
kredowy- 160 g, matowy, jednostronne
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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Projekt i wykonanie długopisów
z logo i nazwą stowarzyszenia

Surowiec: metal
Pakowanie: każda sztuka musi być w odrębnym
opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniem

Strona

2.

(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Grawer nazwy
stowarzyszenia oraz
logo w kolorze
czarnym, (należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze (należy przy
wycenie
uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie
zamówienia
logotypy i napisy)
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Pozycja nr 26 Stowarzyszenie Kosynierów Parafii Cieklin – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie koszulek 30 szt.
biały
Nadruk logo i nazwy
Opis: koszulki promocyjne z logo i nazwą
promocyjnych z logo i nazwą
organizacji(należy
organizacji, typu T-shirt
organizacji
przy wycenie
Wykończenie: kolor biały, koszulki bawełniane
uwzględnić ilość miejsc
z krótkim rękawem, typu T-shirt, z przodu, po
nadruku, tak aby
lewej stronie nadruk logo organizacji w pełnym
zmieściły się wszystkie
kolorze, z tyłu nadruk nazwy KOSYNIER, w
wskazane w opisie
rozmiarze M-8 szt., L – 10 szt., XL-6 szt., XXLzamówienia logotypy i
6 szt.
napisy)
Surowiec: 180g/m2 bawełna,
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
2.
Wydruk plakatów
100 szt.
Pełen
Nadruk logo i nazwy
Opis: wydruk plakatów wg dostarczonego
informacyjnych
kolor
organizacji (należy
projektu
przy wycenie
Wykończenie: plakaty format A4, papier
uwzględnić ilość miejsc
kredowy- 120 g, matowy, jednostronne
nadruku, tak aby
Pakowanie: zbiorczo w kartony
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

75 szt.

Pełen
kolor

Nadruk logo i nazwy
organizacji(należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Opis: brelok do kluczy
Wykończenie: brelok wykonany z metalu,
dwustronny, logo organizacji na 1 stronie, adres
strony www na drugiej stronie; kształt owalny
Pakowanie: zbiorcze

Część numer 3
Pozycja nr 1 - Stowarzyszenie „Przyszłość” z Nakła – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
jasnoniebieski Nadruk logo
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
handlowego
z
logiem
stowarzyszenia na
Wykończenie: Wymiar: 3mx5m, wysokość:
stowarzyszenia do promocji na
dachu w pełnym
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
imprezach plenerowych
kolorze
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
(należy przy
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
wycenie uwzględnić
300g/m²),
wodoodporna,
kolor:
ilość miejsc nadruku,
jasnoniebieski (lub inny ze standardowej
tak aby zmieściły się
palety kolorów – do uzgodnienia przed
wszystkie wskazane w
realizacją zamówienia), ściany: zabudowany z
opisie zamówienia
3
stron
(możliwość
dopięcia
ścianek
logotypy i napisy)
bocznych), napis: nazwa organizacji
w
kolorze białym i logo na dachu od strony
wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
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Projekt i wykonanie breloka do
kluczy

Strona

3.

transportowego,
zamoczeniem

Nazwa
Projekt i wykonanie namiotu

Ilość szt.
1 szt.

Kolor
granatowy

Znakowanie
Nadruk logo

Opis
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
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do CIW Przemyśl
Opis
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: Wymiar: 3mx5m, wysokość:
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
300g/m²),
wodoodporna,
kolor:
jasnoniebieski (lub inny ze standardowej
palety kolorów – do uzgodnienia przed
realizacją zamówienia), ściany: zabudowany z
3
stron
(możliwość
dopięcia
ścianek
bocznych), napis: nazwa organizacji
w
kolorze czarnym i logo na dachu od strony
wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem

Pozycja nr 3 - Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „WALAWIANKI” – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp.
1.

przed

Strona

Pozycja nr 2 - Stowarzyszenie „Wspólny cel” z Nakła – dostawa materiałów promocyjnych
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
jasnoniebieski Nadruk logo
handlowego
z
logiem
stowarzyszenia na
stowarzyszenia do promocji na
dachu w pełnym
imprezach plenerowych
kolorze
(należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

chroniącego

Wykończenie: Wymiar: 4mx5m, wysokość:
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wykonany ze stalowych profili, poszycie: tkanina
poliestrowa (o gramaturze min. 300g/m²),
wodoodporna, kolor: granatowy (lub inny ze
standardowej palety kolorów – do uzgodnienia
przed
realizacją
zamówienia),
ściany:
zabudowany z 3 stron (możliwość dopięcia
ścianek bocznych), napis: nazwa organizacji w
kolorze białym na dachu od strony wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem

Pozycja nr 4 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
czerwony
Nadruk nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
organizacji i logo na
Wykończenie: Wymiar: 3mx6m, wysokość:
dachu (należy przy
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wycenie
uwzględnić wykonany ze stalowych profili, poszycie:
ilość miejsc nadruku, tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
tak aby zmieściły się 300g/m²), wodoodporna, kolor: czerwony (lub
wszystkie wskazane w inny ze standardowej palety kolorów – do
opisie
zamówienia uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
logotypy i napisy)
ściany: zabudowany z 3 lub 4 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
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stowarzyszenia na
dachu w pełnym
kolorze
(należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Strona

handlowego
z
logiem
stowarzyszenia do promocji
na imprezach plenerowych

2.

Projekt
i
wykonanie
promocyjnych chust trójkątnych
(bandamy)

50 szt.

czerwony

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

organizacji i logo w kolorze białym na dachu od
strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Opis: chusty trójkątne (bandamy)
Wykończenie: chusty trójkątne o wymiarach
105x65x65 cm, kolor czerwony, białe logo
organizacji,
Surowiec: 100% bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
zamoczeniem

Strona
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Pozycja nr 5 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis

1 szt.

jasny
zielony

Nadruk logo i nazwy
organizacji
(należy
przy
wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku,
tak
aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

2.

Wydruk ulotek promocyjnych

1000 szt.

pełen
kolor

Nadruk logo i nazwy
organizacji
(należy
przy
wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku,
tak
aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy)

Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: Wymiar: 3mx4m, wysokość:
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
300g/m²), wodoodporna, kolor: (kelly green)
jasnozielony (lub inny ze standardowej palety
kolorów – do uzgodnienia przed realizacją
zamówienia), ściany: zabudowany z 3 stron
(możliwość dopięcia ścianek bocznych), napis:
nazwa organizacji i logo w kolorze białym na
dachu namiotu.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.
Opis: ulotki
Wykończenie: ulotki promocyjne, dwustronne,
pionowe, bez perforacji, wykonanie projektu
przez organizację, ulotki A3, papier śliski
kredowy, full kolor
Surowiec: papier kredowy matowy 135g/m2
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Pozycja nr 6 - Stowarzyszenie Wspólna Sprawa w Drohojowie – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
Zielony
Nadruk logo i nazwy Opis: namiot ekspresowy rozciągany
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Projekt i wykonanie namiotu
promocyjnego

Strona

1.

Projekt i wykonanie kubków
promocyjnych

70 szt.

biały

Nadruk logo i nazwy
organizacji w
pełnym kolorze
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Wykończenie:
Wymiar:
3mx6m,
wysokość: regulowana, max 250cm, min
215cm, stelaż wykonany ze stalowych
profili, poszycie: tkanina poliestrowa (o
gramaturze min. 300g/m²), wodoodporna,
kolor: zielony (lub inny ze standardowej
palety kolorów – do uzgodnienia przed
realizacją zamówienia), ściany: zabudowany
z 3 lub 4 stron (możliwość dopięcia ścianek
bocznych), napis: nazwa organizacji i logo
w kolorze białym na dachu od strony
wejściowej.
Pakowanie: pojedynczo, do pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.
Opis: kubki ceramiczne
Wykończenie: kubki o pojemności 300 ml,
średnica 80 mm, wysokość 10 cm, białe,
z nazwą organizacji w kolorze granatowym
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Pozycja nr 7 - Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
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2.

organizacji na dachu
w białym kolorze
(należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy napisy)

Strona

promocyjnego

Ilość szt.
1 szt.

Kolor
niebieski

Znakowanie
Nadruk logo i nazwy
stowarzyszenia na
dachu (należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych

40 szt.

granatowy

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Opis
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: Wymiar: 3mx9m, wysokość:
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
300g/m²), wodoodporna, kolor: niebieski (lub
inny ze standardowej palety kolorów – do
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
ściany: zabudowany z 3 lub 4 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji i logo w kolorze białym na dachu od
strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.
Opis: koszulki promocyjne
Wykończenie: granatowe 100% bawełniane
typu t-shirt, krótki rękaw, nadruk nazwy
organizacji z tyłu, w kolorze białym, koszulki w
rozmiarze L – 10 szt., XL –20 szt., XXL - 10 szt.
Surowiec: 190g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
zamoczeniem

Pozycja nr 8 - Stowarzyszenie Integracja Siedliska – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
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Nazwa
Projekt i wykonanie namiotu
promocyjnego

Strona

Lp.
1.

Ilość szt.
1 szt.

Kolor
granatowy

Znakowanie
Nadruk logo i nazwy
organizacji na dachu
(należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Projekt
i
promocyjnych
podstawkami

50 szt.

biały

Grawer logo i nazwy
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy
napisy)

wykonanie
filiżanek
z

Opis
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: Wymiar: 3mx6m, wysokość:
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
300g/m²), wodoodporna, kolor: granatowy (lub
inny ze standardowej palety kolorów – do
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
ściany: zabudowany z 3 lub 4 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji i logo w kolorze białym na dachu od
strony wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Opis: filiżanki z podstawkami
Wykończenie:
120ml,
średnica:
71mm,
wysokość:
69mm,
czarny
napis
nazwy
organizacji, z uchwytem, spodek: 145mm
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
uszkodzeniem

Pozycja nr 9 - Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność Oddział Przemyski – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
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Nazwa
Projekt i wykonanie namiotu
promocyjnego

Strona

Lp.
1.

Ilość szt.
1 szt.

Kolor
ciemno
zielony

Znakowanie
Nadruk logo i nazwy
organizacji na dachu
(należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Wykonanie roll-upa

1 szt.

Full kolor

3.

Projekt i wykonanie breloków

80 szt.

biały

Nadruk logo i nazwy
organizacji
(należy
przy
wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku,
tak
aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy

Opis
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: Wymiar: 2mx3m, wysokość:
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
300g/m²), wodoodporna, kolor: ciemnozielony
(lub inny ze standardowej palety kolorów – do
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
ściany: zabudowany z 3 lub 4 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji w kolorze białym i logo w full kolor
na dachu od strony wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Opis: roll-up,
Wykończenie:
kaseta
aluminiowa
z
mechanizmem rolującym, wymiary: 1m x 2m,
jednostronny, według dostarczonego projektu
Pakowanie:
pojedynczo, do pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem,
Opis: brelok wykonany z metalu
Surowiec: metal
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Nazwa
Projekt i wykonanie namiotu
promocyjnego

Strona

Lp.
1.

Pozycja nr 10 - Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie długopisów 100 szt.
zielony
Grawer na długopisie Opis: długopis wykonany w całości z metalu
grawerowane
z
logo
(należy przy wycenie
Surowiec: metal
stowarzyszenia
uwzględnić ilość miejsc
Wykończenie: wkład wymienny koloru
grawerowania, tak aby
niebieskiego,mechanizm chowania wkładu,
zmieściły się wszystkie
napis nazwy stowarzyszenia w kolorze białym
wskazane
w
opisie Pakowanie: zbiorczo w kartony
zamówienia logotypy i
napisy)
2.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
zielony
Nadruk logo i nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
z
logiem
stowarzyszenia na
Wykończenie: Wymiar: 3mx3m, wysokość:
stowarzyszenia do promocji na
dachu w pełnym
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
imprezach plenerowych
kolorze
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
(należy przy
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
wycenie uwzględnić
300g/m²), wodoodporna, kolor: zielony (lub
ilość miejsc nadruku,
inny ze standardowej palety kolorów – do
tak aby zmieściły się
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
wszystkie wskazane w
ściany: zabudowany z 3 lub 4 stron (możliwość
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Wykończenie: brelok dwustronny, owalny,
o wymiarach: dł. 5 cm, na jednej stronie logo
w oryginalnych kolorach, na drugiej stronie
nazwa stowarzyszenia, adres WWW, dane
organizacji, białe tło, zielone napisy
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Strona

przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 11 - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „NIE TYLKO DLA SIEBIE” – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie smyczy 100 szt.
zielony
Nadruk logo i nazwy Opis: logosmycz drukowana techniką sublimacji
reklamowych z karabińczykiem
stowarzyszenia w
na taśmie poliestrowej
kolorze białym
Wykończenie: wymiary: 190 mm/25mm, kolor
(należy przy wycenie
zielony napis nazwy stowarzyszenia w kolorze
uwzględnić ilość miejsc
białym,
nadruku, tak aby
Surowiec: poliester
zmieściły się wszystkie
Pakowanie:
zbiorczo,
w
opakowaniu
wskazane
w
opisie chroniącym przed zamoczeniem,
zamówienia logotypy i
napisy)
2.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
zielony
Nadruk logo i nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
z
napisem
stowarzyszenia na
Wykończenie: Wymiar: 3mx6m, wysokość:
stowarzyszenia do promocji na
dachu w pełnym
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
imprezach plenerowych
kolorze(należy przy
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
wycenie uwzględnić
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
ilość miejsc nadruku,
300g/m²), wodoodporna, kolor: zielony (lub
tak aby zmieściły się
inny ze standardowej palety kolorów – do
wszystkie wskazane w
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
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dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji i logo w pełnym kolorze na dachu od
strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.

Strona

opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 12 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kniażyc – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie długopisów 100 szt.
zielony
Grawer nazwy
Opis: długopis wykonany w całości z metalu
grawerowane z napisem nazwy
stowarzyszenia w
Surowiec: metal
stowarzyszenia
kolorze białym i
Wykończenie: wkład wymienny koloru
logo(należy przy
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
wycenie uwzględnić
napis nazwy stowarzyszenia w kolorze białym
ilość miejsc
Pakowanie: zbiorczo w kartony
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
2.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
zielony
Nadruk nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
z
napisem
stowarzyszenia na
Wykończenie: Wymiar: 3mx5m, wysokość:
stowarzyszenia do promocji na
dachu w kolorze
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
imprezach plenerowych
białym i logo (należy
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
przy wycenie
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
uwzględnić ilość miejsc
300g/m²), wodoodporna, kolor: zielony (lub
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ściany: zabudowany z 3 lub 4 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji i logo w kolorze białym na dachu od
strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem

Strona

opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 13 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Leszna – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie długopisów 100 szt.
niebieski
Grawer nazwy
Opis: długopis wykonany w całości z metalu
grawerowanych
z
napisem
stowarzyszenia w
Surowiec: metal
nazwy stowarzyszenia
kolorze białym
Wykończenie: wkład wymienny koloru
(należy przy wycenie
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
uwzględnić ilość miejsc
napis nazwy stowarzyszenia w kolorze białym
grawerowania, tak aby
Pakowanie: zbiorczo w kartony
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
2.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
niebieski
Nadruk nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
z
napisem
stowarzyszenia na
Wykończenie: Wymiar: 3mx6m, wysokość:
stowarzyszenia do promocji na
dachu w kolorze
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
imprezach plenerowych
białym(należy przy
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
wycenie uwzględnić
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
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inny ze standardowej palety kolorów – do
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
ściany: zabudowany z 3 lub 4 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji i logo w kolorze białym na dachu od
strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.

Strona

nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

ciemnoczerw
ony

Nadruk logo i nazwy
stowarzyszenia na dachu
w pełnym kolorze (należy
przy
wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy)

Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: Wymiar: 3mx5m, wysokość:
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
300g/m²),
wodoodporna,
kolor:
ciemnoczerwony (lub inny ze standardowej
palety kolorów – do uzgodnienia przed
realizacją zamówienia), ściany: zabudowany
z 3 lub 4 stron (możliwość dopięcia ścianek
bocznych), napis: nazwa organizacji i logo w
pełnym kolorze na dachu od strony
wejściowej.
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- Darowice" – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Kolor
Znakowanie
Opis

Strona

Pozycja nr 14 - Stowarzyszenie "Nasza Wieś
Lp. Nazwa
Ilość
szt.
1.
Projekt i wykonanie namiotu
1 szt.
promocyjnego z logo
stowarzyszenia do promocji
na imprezach plenerowych

300g/m²), wodoodporna, kolor: niebieski (lub
inny ze standardowej palety kolorów – do
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
ściany: zabudowany z 3 lub 4 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji i logo w kolorze białym na dachu od
strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem

50 szt.

biały na
zewnątrz,
czerwony
wewnątrz

Nadruk nazwy
stowarzyszenia w kolorze
czerwonym oraz logo w
pełnym kolorze po stronie
zewnętrznej (należy przy
wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 15 Ochotnicza Straż Pożarna Manasterzec w Manastercu – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
granatowy
Nadruk logo i nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
stowarzyszenia na
Wykończenie: Wymiar: 2mx3m, wysokość:
dachu od strony
regulowana, max 250cm, stelaż wykonany ze
wejściowej
stalowych profili, poszycie: tkanina poliestrowa
(należy przy wycenie
(o gramaturze min. 300g/m²), wodoodporna,
uwzględnić ilość miejsc
kolor: granatowy (lub inny ze standardowej
nadruku, tak aby
palety kolorów – do uzgodnienia przed
zmieściły się wszystkie
realizacją zamówienia), ściany: zabudowany z 3
wskazane w opisie
stron (możliwość dopięcia ścianek bocznych),
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Projekt i wykonanie kubków
promocyjnych z nadrukiem
nazwy stowarzyszenia

Strona

2.

Pakowanie: pojedynczo, do pokrowca
transportowego, chroniącego przed
zamoczeniem.
Opis: biały ceramiczny kubek, z
czerwonym środkiem z nadrukiem nazwy
stowarzyszenia oraz z logo w pełnym kolorze
(po przeciwnych stronach)
Pojemność: 300ml.
Rozmiar: średnica: 95mm; wysokość: 105
mm
Pakowanie: pojedynczo w opakowaniu
chroniącym przed uszkodzeniem

Projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych

40 szt.

czarny

Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze
(należy
przy
wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 16 Bieszczadzkie Stowarzyszenie „BIES” w Lutowiskach – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
niebieski
Nadruk cyfrowy logo
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
stowarzyszenia i
Wykończenie: Wymiar: 2mx2m, wysokość:
nazwy na dachu od
regulowana, max 250cm, stelaż wykonany ze
strony wejściowej
stalowych profili, poszycie: tkanina poliestrowa
(należy przy wycenie
(o gramaturze min. 300g/m²), wodoodporna,
uwzględnić ilość miejsc
kolor: niebieski (lub inny ze standardowej
nadruku, tak aby
palety kolorów – do uzgodnienia przed
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2.

napis: nazwa organizacji w kolorze białym na
dachu od strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.
Opis: koszulki promocyjne
Wykończenie: 100% bawełniane typu t-shirt,
krótki rękaw, z przodu koszulki po lewej stronie
logo OSP oraz nadruk „OSP Manasterzec”, na
plecach koszulki również napis , napisy kolor
biały,
koszulki w rozmiarze M-10szt., L 15szt., XL – 15szt.
Surowiec: 180g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
zamoczeniem.

Strona

zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 17 Ochotnicza Straż Pożarna w Bezmiechowej Dolnej – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
zielony
Nadruk logo i nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
organizacji na dachu
Wykończenie: Wymiar: 3mx6m, wysokość:
(należy przy
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wycenie uwzględnić ilość
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
miejsc nadruku, tak aby
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
zmieściły się wszystkie
300g/m²), wodoodporna, kolor: zielony (lub
wskazane w opisie
inny ze standardowej palety kolorów – do
zamówienia logotypy i
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
napisy)
ściany: zabudowany z 3 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji
w kolorze pomarańczowym na
dachu od strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
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realizacją zamówienia), ściany: zabudowany z 3
stron (możliwość dopięcia ścianek bocznych),
napis: nadruk cyfrowy nazwy organizacji, pełen
kolor, na dachu od strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.

Strona

zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Strona

Pozycja nr 19 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Paszowianki” – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
Zielony/brązowy
Nadruk nazwy i logo
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
organizacji na dachu
Wykończenie: Wymiar: 2mx3m, wysokość:
(należy przy wycenie
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
uwzględnić ilość miejsc
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
nadruku, tak aby
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
zmieściły się wszystkie
300g/m²),
wodoodporna,
kolor:

74

Pozycja nr 18 Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowcach – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
czerwony
Nadruk nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
organizacji na dachu
Wykończenie: Wymiar: 3mx6m, wysokość:
i logo (należy przy
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wycenie uwzględnić
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
ilość miejsc nadruku,
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
tak aby zmieściły się
300g/m²), wodoodporna, kolor: czerwony (lub
wszystkie wskazane w
inny ze standardowej palety kolorów – do
opisie zamówienia
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
logotypy i napisy)
ściany: zabudowany z 3 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji w kolorze czarnym na dachu od
strony wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.

Projekt
i
promocyjnych
podstawkami

wykonanie
filiżanek
z

50 szt.

biały

Grawer nazwy
organizacji i logo
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 20 Ochotnicza Straż Pożarna w Średniej Wsi – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
brązowy
Nadruk nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
organizacji na dachu
Wykończenie: Wymiar: 2mx3m, wysokość:
i logo (należy przy
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
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2.

zielony/brązowy (lub inny ze standardowej
palety kolorów – do uzgodnienia przed
realizacją zamówienia), ściany: zabudowany
z 3 stron (możliwość dopięcia ścianek
bocznych), napis: nazwa organizacji
w
kolorze białym na dachu od
strony
wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo, do pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Opis: filiżanki z podstawkami
Wykończenie: 200ml/250ml, średnica u
podstawy: 4,5cm, średnica u góry: 8cm,
wysokość: 7,5cm, z uchwytem, z grawerem
nazwy
organizacji
w
kolorze
złotym,
podstawka
w
kształcie
kwadratu:
15cmx15cm
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
uszkodzeniem

Strona

wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Projekt i wykonanie koszulek
promocyjnych

40szt.

czarny

Nadruk logo i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze (należy przy
wycenie
uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie
zamówienia
logotypy i napisy)

Pozycja nr 21 Ochotnicza Straż Pożarna w Hoczwi – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie koszulek 40szt.
czarny
Nadruk logo i nazwy Opis: koszulki promocyjne
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2.

wykonany ze stalowych profili, poszycie:
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
300g/m²), wodoodporna, kolor: brązowy (lub
inny ze standardowej palety kolorów – do
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
ściany: zabudowany z 3 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji w kolorze czarnym na dachu od
strony wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Opis: koszulki promocyjne
Wykończenie: 100% bawełniane typu t-shirt,
krótki rękaw, z przodu koszulki po lewej stronie
seledynowe logo OSP oraz nadruk „OSP w
Średniej Wsi”, na plecach koszulki napis STRAŻ,
koloru rażący seledyn, koszulki w rozmiarze M10szt., L - 15szt., XL – 15szt.
Surowiec: 180g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
zamoczeniem

Strona

wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Projekt i wykonanie namiotu
promocyjnego

1 szt.

ciemnozielony

Nadruk nazwy
organizacji na dachu
i logo (należy przy
wycenie
uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie
zamówienia
logotypy i napisy)

Wykończenie: 100% bawełniane, typu
t-shirt, krótki rękaw, z przodu koszulki po
lewej stronie ogólnopolskie logo OSP oraz
nadruk „OSP HOCZEW” na plecach koszulki w
kolorze czerwonym, koszulki w rozmiarze M –
10szt., L - 15 szt., XL – 15 szt.,
Surowiec: 185g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: Wymiar: 2mx3m, wysokość:
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
300g/m²),
wodoodporna,
kolor:
ciemnozielony (lub inny ze standardowej
palety kolorów – do uzgodnienia przed
realizacją zamówienia), ściany: zabudowany z
3
stron
(możliwość
dopięcia
ścianek
bocznych), napis: nazwa organizacji
w
kolorze
białym
na
dachu
od
strony
wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.
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2.

organizacji
(należy
przy
wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku,
tak
aby
zmieściły się wszystkie
wskazane
w
opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Strona

promocyjnych

78
Strona

Pozycja nr 22 Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurdziowie – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie koszulek 40 szt.
ciemnoniebieski Nadruk logo i nazwy Opis: koszulki promocyjne
promocyjnych
organizacji
(należy Wykończenie: 100% bawełniane, typu
przy
wycenie t-shirt, krótki rękaw, z przodu koszulki po
uwzględnić ilość miejsc lewej stronie ogólnopolskie logo OSP oraz
nadruku,
tak
aby nadruk „OSP DZIURDZIÓW”, w kolorze
zmieściły się wszystkie białym na plecach koszulki, koszulki w
wskazane
w
opisie rozmiarze M –10szt., L –15szt., XL –15 szt.,
zamówienia logotypy i Surowiec: 185g bawełna
napisy)
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem
2.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
czerwony
Nadruk nazwy
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
organizacji na dachu Wykończenie: Wymiar: 3mx3m, wysokość:
i logo (należy przy
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wycenie
uwzględnić wykonany ze stalowych profili, poszycie:
ilość miejsc nadruku, tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
tak aby zmieściły się 300g/m²), wodoodporna, kolor: czerwony
wszystkie wskazane w (lub inny ze standardowej palety kolorów –
opisie
zamówienia do uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
logotypy i napisy)
ściany: zabudowany z 3 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), napis: nazwa
organizacji w kolorze białym na dachu od
strony wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed

Strona

Pozycja nr 23 Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie namiotu
1 szt.
Ciemny granat
Nadruk logo
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
organizacji na dachu Wykończenie: Wymiar: 2mx3m, wysokość:
i nazwy organizacji
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
(należy przy
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
wycenie
uwzględnić tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
ilość miejsc nadruku, 300g/m²), wodoodporna, kolor: ciemny
tak aby zmieściły się granat (lub inny ze standardowej palety
wszystkie wskazane w kolorów – do uzgodnienia przed realizacją
opisie
zamówienia zamówienia), ściany: zabudowany z 3 stron
logotypy i napisy)
(możliwość dopięcia ścianek bocznych),
napis: logo organizacji na 1 części dachu od
strony
wejściowej,
nazwa
organizacji
+KRS+adres strony na 2 części dachu
Pakowanie: pojedynczo, do pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.
2.
Projekt i wykonanie kubków 70 szt.
granatowoNadruk logo i nazwy Opis: kubki ceramiczne
promocyjnych
pomarańczowy
organizacji w
Wykończenie: kubki o pojemności 350ml,
pełnym kolorze
średnica 95mm, wysokość 105mm, z
(należy przy wycenie
uchem,
na
zewnątrz
ciemny
granat,
uwzględnić ilość miejsc wewnątrz pomarańczowy, który wylewa się
nadruku, tak aby
na zewnątrz do 0,5 cm, nadruk: logo
zmieściły się wszystkie organizacji, napis: numerem KRS, w kolorze
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zamoczeniem.

Pozycja nr 24 Stowarzyszenie Przyjaciół Ustrzyckiej Dwójki – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie namiotu
1 szt.
fioletowy
Nadruk logo
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
jasny
organizacji na
Wykończenie: Wymiar: 2mx3m, wysokość:
ścianach i na dachu
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
(należy przy wycenie
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
uwzględnić ilość miejsc
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
nadruku, tak aby
300g/m²), wodoodporna, kolor: fioletowy (lub
zmieściły się wszystkie
inny ze standardowej palety kolorów – do
wskazane w opisie
uzgodnienia przed realizacją zamówienia),
zamówienia logotypy i
ściany: zabudowany z 3 stron (możliwość
napisy)
dopięcia ścianek bocznych), napis: logo
organizacji, pełen kolor na dachu od strony
wejściowej.
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.
2.
Projekt i wykonanie kubków 70 szt.
Fioletowy
Nadruk logo
Opis: kubki ceramiczne
promocyjnych
jasny
organizacji w pełnym Wykończenie: kubki o pojemności 350ml,
kolorze (należy przy
średnica 95mm, wysokość 105mm, z uchem,
wycenie uwzględnić
na zewnątrz fioletowy jasny, wewnątrz biały,
ilość miejsc nadruku,
nadruk: logo organizacji w oryginalnych
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pomarańczowym
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Strona

wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Pozycja nr 25 Ochotnicza Straż Pożarna w Stuposianach – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość
Kolor
Znakowanie
Opis
szt.
1.
Projekt i wykonanie namiotu 1 szt.
ciemny
Nadruk nazwy
Opis: namiot
promocyjnego
niebieski
organizacji na dachu
Wykończenie: Wymiar: 3mx6m, wysokość:
i logo (należy przy
regulowana, max 250cm, min 215cm, stelaż
wycenie uwzględnić
wykonany ze stalowych profili, poszycie:
ilość miejsc nadruku,
tkanina poliestrowa (o gramaturze min.
tak aby zmieściły się
300g/m²),
wodoodporna,
kolor:
ciemny
wszystkie wskazane w
niebieski (lub inny ze standardowej palety
opisie zamówienia
kolorów – do uzgodnienia przed realizacją
logotypy i napisy)
zamówienia), ściany: zabudowany z 3 stron
(możliwość dopięcia ścianek bocznych), napis:
nazwa organizacji, kolor biały na dachu od
strony wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Pozycja nr 26 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Górki – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
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kolorach, napis: numerem KRS w kolorze
fioletowym.
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Strona

tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Ilość szt.
1 szt.

Kolor
ciemnozielony

Znakowanie
Nadruk nazwy
organizacji na dachu
w pełnym kolorze i
logo (należy przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Projekt
i
wykonanie
promocyjnych długopisów

100 szt.

szary

Grawer nazwy
stowarzyszenia w
kolorze czarnym,
logo organizacji w
kolorach
oryginalnych (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Opis
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: wymiary: 2mx3m, wysokość
regulowana, max. 250 cm, stelaż wykonany
ze stalowych profili; tkanina poliestrowa,
wodoodporna (o gramaturze min. 300 g/m2,
kolor ciemnozielony, zabudowany z 4 stron
bez okien, (możliwość dopięcia ścianek
bocznych) nazwa organizacji w kolorze
ciemnożółtym na dachu od strony wejściowej
Pakowanie: pojedynczo, do pokrowca
transportowego, chroniącego przed
zamoczeniem
Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: korpus szary, wkład
wymienny koloru niebieskiego, mechanizm
chowania wkładu, nadruk nazwy
stowarzyszenia w kolorze czarnym, logo
organizacji w kolorach oryginalnych
metalowy, srebrne, błyszczące dodatki (np.
klips, ringi, końcówka)
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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Nazwa
Projekt i wykonanie namiotu
promocyjnego

Strona

Lp.
1.

Pozycja nr 28 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „AKACJA” – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
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2.

Pozycja nr 27 Fundacja „Jaś Wędrowniczek” – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
Projekt i wykonanie namiotu
1 szt.
ciemnobrązowy Nadruk nazwy i logo
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
promocyjnego
organizacji na dachu Wykończenie: wymiary: 3mx4m, wysokość
(należy przy wycenie
regulowana, max. 250 cm, stelaż wykonany
uwzględnić ilość miejsc ze stalowych profili; poszycie: tkanina
nadruku, tak aby
poliestrowa wodoodporna (o gramaturze min.
zmieściły się wszystkie
300 g/m2); ściany: zabudowany z 3 stron
wskazane w opisie
(możliwość dopięcia ścianek bocznych), kolor
zamówienia logotypy i
ciemnobrązowy, nazwa i logo organizacji w
napisy)
kolorze złotym na frontowej części dachu od
strony wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem
Projekt i wykonanie kubków 50 szt.
brązowy
Nadruk logo i nazwy
Opis: kubki ceramiczne
promocyjnych
organizacji (należy
Wykończenie: kubki o pojemności 330ml,
przy wycenie
średnica 95mm, wysokość 105mm, z uchem,
uwzględnić ilość miejsc kolor brązowy, naniesione logo organizacji
nadruku, tak aby
oraz nazwa organizacji w kolorze złotym
zmieściły się wszystkie
Surowiec: ceramika
wskazane w opisie
Pakowanie: każda sztuka musi być w
zamówienia logotypy i
odrębnym opakowaniu
napisy)

Strona

Lp.
1.

Ilość szt.
1 szt.

Kolor
jasnozielony

Znakowanie
Nadruk nazwy i logo
organizacji na dachu
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

2.

Wykonanie roll-upa

1 szt.

Pełen kolor

3.

Projekt
i
wykonanie
promocyjnych długopisów

100 szt.

jasnozielony

Nadruk nazwy i logo
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Grawer logo i nazwy
stowarzyszenia
(należy przy wycenie

Opis
Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: wymiary: 2mx3m, wysokość
regulowana, max. 250 cm, stelaż wykonany ze
stalowych profili; poszycie: tkanina poliestrowa
wodoodporna (o gramaturze min. 300 g/m2);
ściany: zabudowany z 3 stron (możliwość
dopięcia ścianek bocznych), kolor jasnozielony,
logo organizacji w oryginalnych kolorach,
nazwa
stowarzyszenia
w
kolorze
pomarańczowym
na
dachu
od
strony
wejściowej
Pakowanie:
pojedynczo,
do
pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem,
Opis: roll-up,
Wykończenie: konstrukcja aluminiowa z
mechanizmem rolującym, wymiary: 1mx 2m,
jednostronny, według dostarczonego projektu
Pakowanie: pojedynczo, do pokrowca
transportowego, chroniącego przed
zamoczeniem,
Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: wkład wymienny koloru
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Nazwa
Projekt i wykonanie namiotu
promocyjnego

Strona

Lp.
1.

uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
korpus koloru zielonego, grawer nazwy
organizacji oraz adres strony www w kolorze
pomarańczowym , oryginalne logo organizacji,
wykończenie metalowe
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Projekt i wykonanie namiotu
promocyjnego

1 szt.

Pomarańczowy

Nadruk nazwy
organizacji i logo na
dachu (należy przy
wycenie
uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie
zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Projekt i wykonanie kubków
promocyjnych

50
szt.

Pomarańczowy

Nadruk logo
organizacji i nazwy
organizacji w pełnym
kolorze (należy przy
wycenie uwzględnić

Opis: namiot ekspresowy rozciągany
Wykończenie: wymiary:3mx3m, wysokość
regulowana, max. 250 cm; stelaż wykonany ze
stalowych profili; poszycie: tkanina poliestrowa,
wodoodporna (o gramaturze min. 300 g/m2),
kolor pomarańczowy; ściany: zabudowany z 3
stron (możliwość dopięcia ścianek
bocznych),napis: nazwa organizacji w kolorze
ciemnym brązowym, logo w pełnym kolorze na
dachu od strony wejściowej
Pakowanie: pojedynczo, do pokrowca
chroniącego przed zamoczeniem
Opis: kubki ceramiczne
Wykończenie: kubki o pojemności 330ml,
średnica 95mm, wysokość 105mm, z uchem,
pomarańczowy
na
zewnątrz,
kremowy
wewnątrz, z jednej strony kubka naniesione

Strona

1.
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Pozycja nr 29 Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło

Część numer 4
Pozycja nr 1 Towarzystwo Akademickie CREATOR - utworzenie strony internetowej, przeszkolenie osoby obsługującej stronę
internetową, oraz dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 1 szt.
full kolor Logo i nazwa organizacji
Opis:
szkolenie członka organizacji na
strony
internetowej
(należy przy wycenie
administratora strony internetowej oraz
wraz z przeszkoleniem
uwzględnić ilość miejsc, tak
strona internetowa (system portalowy CMS,
1 osoby
aby zmieściły się wszystkie
pojemność serwera 1 GB, domena „pl.”)
wskazane w opisie
Hosting strony i utrzymanie domeny do końca
zamówienia logotypy i napisy) czerwca 2015. Po tej dacie Wykonawca będzie
zobowiązany do przeniesienia serwisu na
wskazany przez NGO serwer oraz przekazania
Beneficjentowi, na drodze cesji, domeny www
2.
Projekt i wykonanie 1 szt.
biały/nie Nadruk logo i nazwy
Opis: projekt i wykonanie roll-up reklamowego
roll-upa reklamowego
bieski
organizacji (należy przy
Wykończenie: roll-up o szerokości 85 cm,
wycenie uwzględnić ilość
full kolor, stelaż aluminiowy, baner chowany do
miejsc nadruku, tak aby
kasety Alu, kaseta z mechanizmem samo
zmieściły się wszystkie
nawijającym, składany maszt aluminiowy,
wskazane w opisie
wzmocniony materiał blockout, logo organizacji
zamówienia logotypy i napisy) u góry, niebieski dół roll-upa
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logo organizacji oraz nazwa stowarzyszenia
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym
opakowaniu
chroniącym
przed
uszkodzeniem

Strona

ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

3.

Wykonanie
promocyjnych
koszulek

20 szt.

czarny

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy
wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

Pakowanie:
pojedynczo
do
pokrowca
transportowego
Opis: koszulki promocyjne, projekt dostarczy
organizacja
Wykończenie: czarne koszulki bawełniane,
logo organizacji w dwóch kolorach ( niebieski,
biały) typu T-shirt, krótki rękaw, z przodu
koszulki (górny róg) logo, nazwa organizacji
oraz większy napis z tyłu koszulki , koszulki w
rozmiarze:2 szt. XXL, 2szt. XL, 6 szt. L, 8 szt.
M, 2 szt. S
Surowiec: 185 g bawełna
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu chroniącym przed
zamoczeniem

Strona
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Pozycja nr 2 Fundacja PRZEKARPACIE – narzędzie do pozycjonowania strony oraz dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis

1 szt.

2.

Wykonanie
roll-up
promocyjnego

1 szt.

Torby EKO
promocyjne z

100 szt.

3.

biały

ecry

Logo i nazwa organizacji
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Opis: Funkcjonalność oprogramowania:
Dożywotnia licencja, menu w języku
polskim,
dołączona
aktualna
baza
katalogów,
automatyczne
dodawanie
wpisów
do
katalogów
stronautomatycznych, uzupełnianie formularzy
na stronach katalogów, włączenie z
rozpoznawania tokenów graficznych (tzw.
captcha). Mieszanie treści – generowanie
niepowtarzalnych artykułów, wyszukiwanie
synonimów. Pingowanie stron, wpisów po
dodaniu. Obsługa wymienionych skryptów:
Wordpress,
SeoKatalog,
WeloMini,
OtwartyMini, QlWeb.

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Opis: Wykonanie roll-up- ów, projekt
dostarczy organizacja
Wykonanie: roll-up o szerokości 85 cm,
full kolor–znak graficzny organizacji, tło
białe, stelaż aluminiowy, baner chowany do
kasety Alu, kaseta z mechanizmem samo
nawijającym, składany maszt aluminiowy,
wzmocniony materiał blockout,
Pakowanie:
pojedynczo do pokrowca transportowego
Opis: torby bawełniane Eco, projekt
dostarczy organizacja

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
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Narzędzie
do
pozycjonowania stron
internetowych

Strona

1.

Pozycja nr 3 Stowarzyszenie Sztuki Estradowej " Estrada" - utworzenie strony internetowej,
internetową, oraz dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
1.
Projekt i wykonanie 1 szt.
full kolor Logo i nazwa organizacji
strony
internetowej
(należy przy wycenie
wraz z przeszkoleniem
uwzględnić ilość miejsc, tak aby
1 osoby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

90 szt.

biały

Nadruk logo organizacji (należy
przy wycenie uwzględnić ilość
miejsc nadruku, tak aby

Wykończenie: wykonane z materiału
bawełnianego najlepiej eco, waga 140
g/m2, wymiary 38/42 cm, nadruk logo
organizacji full color, kolor torby ecru,
ramię w kolorze torby (długość ucha
80/2,5 cm)
Pakowanie: zbiorczo, w opakowaniu
chroniącym przed zamoczeniem
przeszkolenie osoby obsługującej stronę
Opis
Opis:
szkolenie członka organizacji na
administratora strony internetowej oraz
strona internetowa (system portalowy
CMS, pojemność serwera 1 GB, domena
„pl.”) Hosting strony i utrzymanie domeny
do końca czerwca 2015. Po tej dacie
Wykonawca
będzie
zobowiązany
do
przeniesienia serwisu na wskazany przez
NGO
serwer
oraz
przekazania
Beneficjentowi, na drodze cesji, domeny
www
Opis: kubki ceramiczne biały z logiem
organizacji (full kolor)
Wykończenie: kubki o pojemności 230
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uwzględnić ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Strona

nadrukiem

Pozycja nr 4 Podkarpackie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową "Iskierka Nadziei" - utworzenie strony internetowej,
przeszkolenie osoby obsługującej stronę internetową, oraz dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie 1 szt.
full kolor Logo i nazwa organizacji
Opis:
szkolenie członka organizacji na
strony
internetowej
(należy przy wycenie
administratora strony internetowej oraz
wraz z przeszkoleniem
uwzględnić ilość miejsc, tak aby
strona internetowa (system portalowy
1 osoby
zmieściły się wszystkie
CMS, pojemność serwera 1 GB, domena
wskazane w opisie zamówienia
„pl.”) Hosting strony i utrzymanie domeny
logotypy i napisy)
do końca czerwca 2015. Po tej dacie
Wykonawca
będzie
zobowiązany
do
przeniesienia serwisu na wskazany przez
NGO
serwer
oraz
przekazania
Beneficjentowi, na drodze cesji, domeny
www
2.
Projekt i wykonanie 200 szt.
full kolor Nadruk logo i nazwy
Opis: Projekt i wydruk ulotek
ulotek reklamowych
organizacji (należy przy wycenie Wykończenie: rozmiar 180x100 mm
uwzględnić ilość miejsc nadruku,
składane na pół do rozmiaru 90x50 mm
tak aby zmieściły się wszystkie
papier Bristol, karton mat, logo organizacji
wskazane w opisie zamówienia
full kolor
logotypy i napisy)
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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ml, kształt zwężony na dole szerszy u góry,
logo unijne w środku kubka
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Strona

zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

50 szt.

Full
kolor

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w opisie
zamówienia logotypy i napisy)

Pozycja nr 5 Stowarzyszenie " Instytut Rozwoju Nauki " - utworzenie strony internetowej,
internetową, oraz dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
1.
Projekt i wykonanie 1 szt.
full kolor Logo i nazwa organizacji
strony
internetowej
(należy przy wycenie
wraz z przeszkoleniem
uwzględnić ilość miejsc, tak aby
1 osoby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Projekt i wykonanie
kubka promocyjnego

90 szt.

biały

Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy przy wycenie

Opis: smycze zszywane po bokach,
obrębione,
zakończone karabińczykiem,
z
łączeniem
na
plastikowa
klamrę
Wykończenie: nadruk jednostronny, logo
unijne przy złączce, nazwa organizacji plus
logo organizacji (nadruk- full kolor)
Surowiec: taśma poliestrowa
Pakowanie: zbiorczo

przeszkolenie osoby obsługującej stronę
Opis
Opis: : szkolenie członka organizacji na
administratora strony internetowej oraz
strona internetowa (system portalowy
CMS, pojemność serwera 1 GB, domena
„pl.”) Hosting strony i utrzymanie domeny
do końca czerwca 2015. Po tej dacie
Wykonawca
będzie
zobowiązany
do
przeniesienia serwisu na wskazany przez
NGO
serwer
oraz
przekazania
Beneficjentowi, na drodze cesji, domeny
www
Opis: kubki ceramiczne biały z logiem
organizacji (full kolor).
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Projekt i wykonanie
smyczy promocyjnych

Strona

3.

uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie zamówienia
logotypy i napisy)

Projekt i wykonanie długopisów
grawerowanych
z
nazwą
stowarzyszenia

200 szt.

czerwo
ny

Znakowanie
Grawer na długopisie
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Grawer na długopisie
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i

Opis
Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
srebrne dodatki, napis nazwy stowarzyszenia w
kolorze srebrnym
Pakowanie: zbiorczo w kartony
Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
srebrne dodatki, napis nazwy stowarzyszenia w
kolorze srebrnym
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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2.

Sekcja Polska – Region Przemyśl – modernizacja strony internetowej oraz

Strona

Pozycja nr 6 - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji –
dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
1.
Projekt i wykonanie długopisów 200 szt.
niebies
grawerowanych
z
nazwą
ki
stowarzyszenia

Wykończenie: kubki o pojemności 230
ml, kształt zwężony na dole szerszy u góry,
logo unijne w środku kubka. Logo
organizacji z jednej strony a nazwa z
drugiej
Surowiec: ceramika
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

wykonanie
strony
promującej

1 szt.

Full
kolor

napisy)
Logo i nazwa
organizacji (należy przy
wycenie uwzględnić ilość
miejsc, tak aby zmieściły
się wszystkie wskazane w
opisie zamówienia logotypy
i napisy)

Opis:
modernizacja
strony
internetowej,
system Jamal, wersja 2.5 v 3.2. Projekt
zostanie dostarczony razem z logotypami i
banerami
Szczegóły:
nagłówek wraz z logo Regionu IPA, rozwijane
menu górne – poziome, strona główna
podzielona na trzy sekcje: menu główne
pionowe, okno artykułów, menu dodatkowe –
pionowe. Menu poziome, menu główne oraz
menu dodatkowe zawierać mają pozycje, do
których należy stworzyć odpowiednie podstrony
na podstawie materiałów dostarczonych przez
IPA Region Przemyśl. Jedna z podstroi posiadać
musi formularz zgłoszeniowy do wypełniania dla
odwiedzających stronę, który musi posiadać
możliwość rozsyłania danych na adres e-mail.
Na stronie należy umieścić licznik odwiedzin
oraz
dodatek
pokazujący
ilość
osób
przeglądających witrynę. Dla witryn należy
stworzyć kanał RSS

Pozycja nr 7 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej – utworzenie strony internetowej, przeszkolenie osoby obsługującej stronę
internetową, oraz dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
1.
Projekt i wykonanie strony 1 szt.
Full
Logo i nazwa
Opis: strona internetowa (system portalowy
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Projekt
i
modernizacji
internetowej
organizację
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3.

organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)

2.

Wydruk wizytówek

1000 szt.

Biały

3.

Wydruk plakatów

100 szt.

Full kolor

CMS, pojemność serwera 1 GB, domena „pl.”)
Hosting strony i utrzymanie domeny do końca
czerwca 2015. Po tej dacie beneficjent będzie
zobowiązany do przeniesienia serwisu na
własny serwer oraz przejęcia, w drodze cesji,
domeny WWW. Język Jamal,
oraz
szkolenie
członka
organizacji
na
administratora strony internetowej
Opis:
wizytówki
dwustronne,
według
dostarczonego projektu
Wykończenie: rozmiar 90x50, w treści: nazwa
stowarzyszenia, adres, telefon, e-mail, strona
www,
Surowiec: papier kredowy sztywny 350g
Pakowanie: zbiorczo w kartony
Opis: Plakaty reklamowe, format A2, nadruk
jednostronny wg dostarczonego projektu, z
pustym miejscem do uzupełnienia,
Surowiec: papier matowy, 135 g
Pakowanie: zbiorczo

Pozycja nr 8 Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” w Lesku – modernizacja strony internetowej, przeszkolenie osoby obsługującej stronę
internetową w CIW Lesko
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internetowej oraz przeszkolenie
osoby do aktualizacji i obsługi
strony internetowej

Ilość szt.
1 szt.

Kolor
Full kolor

Pozycja nr 9 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne
materiałów promocyjnych do CIW Lesko
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
1.
Projekt i wykonanie strony 1 szt.
Full kolor
internetowej oraz umieszczenie
jej na serwerze

2.

Wykonanie roll-upa z projektem
graficznym

1 szt.

biały

Znakowanie
Logo i nazwa
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc,
tak aby zmieściły się
wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

Opis
Dotychczasowy adres strony: www.seir.pl ,
strona była budowana w systemie joomla,
hosting i domena wykupiona.
Opis: Modernizacja strony internetowej, z
uzupełnieniem treści oraz szaty graficznej oraz
szkolenie członka organizacji na administratora
strony internetowej (16h). Hosting strony i
utrzymanie domeny do końca czerwca 2015. Po
tej dacie beneficjent będzie zobowiązany do
przeniesienia serwisu na własny serwer oraz
przejęcia, w drodze cesji, domeny www.

w Ustrzykach Dolnych – utworzenie strony internetowej, oraz dostawa
Znakowanie
Logo i nazwa
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc,
tak aby zmieściły się
wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy)
Nadruk logo i nazwa
organizacji (należy
przy wycenie

Opis
Opis: strona internetowa (system portalowy
CMS, pojemność serwera 1 GB, domena „pl.”)
Hosting strony i utrzymanie domeny do końca
czerwca 2015. Po tej dacie beneficjent będzie
zobowiązany do przeniesienia serwisu na
własny serwer oraz przejęcia, w drodze cesji,
domeny WWW.
Opis: roll-up,
Wykończenie:
konstrukcja
aluminiowa
z
mechanizmem rolującym, 3 częściowy, z torbą,
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Nazwa
Projekt i modernizacja strony
internetowej oraz przeszkolenie
osoby
w
zakresie
aktualizowania
strony
internetowej
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Lp.
1.

wizytówek

4.

Projekt i wydruk folderu

1000 szt.
2x500szt.

pełen
kolor

200 szt.

pełen
kolor

Opis: Projekt i wydruk wizytówek, dwa rodzaje
Wykończenie:
wizytówki
organizacji,
jednostronne, papier 250g/m2, wydruk pełen
kolor, CMYK
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Opis: Projekt i wydruk folderu
Wykończenie: folder format A4, składany na 3
części, papier kredowy 135g, wydruk pełen
kolor, CMYK, druk dwustronny.
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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Projekt i wydruk
organizacji

wymiary: 200cmx85cm, jednostronny, nadruk
full kolor.
Pakowanie:
pojedynczo, do pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem.

Strona

3.

uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwa
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwa
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

strony internetowej oraz dostawa materiałów

Opis: projekt i wydruk wizytówek
Wykończenie:, wizytówki jednostronne wymiar
90x50 mm, druk cyfrowy, papier kredowy
350g,matowy, wydruk pełen kolor
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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Opis
Opis: strona internetowa (system portalowy
CMS, pojemność serwera 1 GB, domena „pl.”),
oraz
szkolenie
członka
organizacji
na
administratora strony internetowej. Hosting
strony i utrzymanie domeny do końca czerwca
2015.
Po
tej
dacie
beneficjent
będzie
zobowiązany do przeniesienia serwisu na
własny serwer oraz przejęcia, w drodze cesji,
domeny WWW.
Opis: długopis wykonany w całości z metalu
Surowiec: metal
Wykończenie: wkład wymienny koloru
niebieskiego, mechanizm chowania wkładu,
nadruk nazwy stowarzyszenia, metalowy,
korpus biały, srebrne, błyszczące dodatki (np.
klips, ringi, końcówka)
Pakowanie: zbiorczo w kartony
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Pozycja nr 10 Podkarpackie Stowarzyszenie na rzecz Bezrobotnych – utworzenie
promocyjnych do CIW Jasło
Lp. Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
1.
Projekt i wykonanie strony 1 szt.
Full kolor
Logo i nazwa
internetowej
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc,
tak aby zmieściły się
wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
2.
Projekt i wykonanie długopisów 200 szt.
biały
Grawer logo i nazwy
grawerowanych
z
nazwą
stowarzyszenia
stowarzyszenia
(należy przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
grawerowania, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
3.
Projekt i wydruk wizytówek dla 500 szt.
pełen
Nadruk logo i nazwa
członków stowarzyszenia I
kolor
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie

2.

500 szt.

pełen
kolor

Opis: projekt i wydruk wizytówek
Wykończenie:, wizytówki jednostronne wymiar
90x50 mm, druk cyfrowy, papier kredowy
350g,matowy, wydruk pełen kolor
Pakowanie: zbiorczo w kartony

Pozycja nr 11 Stowarzyszenie Razem dla Jasionowa – dostawa materiałów promocyjnych do CIW Jasło
Nazwa
Ilość szt.
Kolor
Znakowanie
Opis
Projekt i wykonanie logotypu
1 szt.
Pełen
Logo i nazwa
Opis:
wykonanie logotypu w programie
organizacji i jego digitalizacja
kolor
organizacji (należy
graficznym i jego utrwalenie
na nośniki cyfrowe
przy wycenie
Opis: projekt i wykonanie logo organizacji,
uwzględnić ilość miejsc, 5
propozycji/koncepcji
Logo
tak aby zmieściły się
5 poprawek po wyborze jednej koncepcji Logo
wszystkie
wersje logo (podstawowa, monochromatyczna,
wskazane
w
opisie achromatyczna
wraz
z
kontrą)
zamówienia logotypy i budowa
projektu
logo
napisy)
zapis projektu w wersji rastrowej i wektorowej
Projekt i wykonanie roll-upa
1 szt.
pełen
Nadruk logo i nazwa
Opis: roll-up,
kolor
organizacji (należy
Wykończenie:
konstrukcja aluminiowa z
przy wycenie
mechanizmem rolującym, maszt trzyczęściowy,
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Lp.
1.

Projekt i wydruk wizytówek dla
członków stowarzyszenia II

Strona

4.

wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwa
organizacji (należy
przy wycenie
uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)

45 szt.

Biały

5) Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Część numer 1 wykonanie przedmiotu zamówienia i dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów, ul. Hetmańska 4/16, do CIW
Przemyśl, ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4 pokój 15, Hotel „Accademia”, do CIW Lesko, ul. 1000 – lecia 1 oraz do CIW Jasło, ul. PCK 2/7
Galeria Handlowa „PANORAMA”
a) Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego
projektów graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.
Część numer 2 wykonanie przedmiotu zamówienia i dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów, ul. Hetmańska 4/16, do CIW
Przemyśl, ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4 pokój 15, Hotel „Accademia”, do CIW Lesko, ul. 1000 – lecia 1 oraz do CIW Jasło, ul. PCK 2/7
Galeria Handlowa „PANORAMA”
a) Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego
projektów graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.
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Projekt i wykonanie kubków
promocyjnych

składany,
wymiary:
1mx
2m,
nadruk
jednostronny
blockout
510
g,
według
dostarczonego projektu
Pakowanie:
pojedynczo, do pokrowca
transportowego,
chroniącego
przed
zamoczeniem,
Opis: kubki
Wykończenie: kubki o pojemności 300ml,
średnica 85mm, wysokość 102mm, z uchem,
kolor biały, naniesione logo organizacji oraz
nazwa organizacji, nadruk pełen kolor
Surowiec: porcelit
Pakowanie: każda sztuka musi być w
odrębnym opakowaniu

Strona

3.

uwzględnić ilość miejsc
nadruku, tak aby
zmieściły się wszystkie
wskazane w opisie
zamówienia logotypy i
napisy)
Nadruk logo i nazwy
organizacji (przy
wycenie uwzględnić
ilość miejsc nadruku,
tak aby zmieściły się
wszystkie wskazane w
opisie zamówienia
logotypy i napisy)
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6) Sposób rozliczenia, płatności, dotyczy każdej części
a) Po wykonaniu całości zamówienia, Wykonawca wystawi Zamawiającemu jedną fakturę dotyczącą realizacji całego zamówienia, z
uwzględnieniem wyceny każdej pozycji osobno.
b) Dostawa realizacji zamówienia zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie przez Wykonawcę, oddzielnego dla każdej pozycji,
protokołu odbioru, podpisanego przez opiekuna poszczególnych CIW.
c) Ostatecznym potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia, będzie sporządzenie przez Wykonawcę jednego zbiorczego protokołu
zdawczo – odbiorczego, zawierającego numer umowy, nazwę/opis przedmiotu zamówienia, wskazanie osób podpisujących
i odbierających, podpisanego przez obie strony w ciągu 3 dni od wykonania przez Wykonawcę ostatniego przedmiotu zamówienia
przewidzianego w okresie realizacji zamówienia.
c) Wynagrodzenie płatne przelewem, po odbiorze przedmiotu zamówienia, stwierdzonym protokołem, w terminie do 30 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
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Część numer 3 wykonanie przedmiotu zamówienia i dostawa materiałów promocyjnych do CIW Przemyśl, ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4
pokój 15, Hotel „Accademia”, do CIW Lesko, ul. 1000 – lecia 1 oraz do CIW Jasło, ul. PCK 2/7 Galeria Handlowa „PANORAMA”
a) Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego
projektów graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.
Część numer 4 wykonanie przedmiotu zamówienia i dostawa materiałów promocyjnych do CIW Rzeszów, ul. Hetmańska 4/16, CIW
Przemyśl, ul. Wyb. Mar. J. Piłsudskiego 4 pokój 15, Hotel „Accademia”, do CIW Lesko, ul. 1000 – lecia 1 oraz do CIW Jasło, ul. PCK 2/7
Galeria Handlowa „PANORAMA”
a) Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami wykonane według wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego
projektów graficznych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.
b) Przedmiot zamówienia dotyczący opracowania logotypów musi być wykonany do sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.
c) Przedmiot zamówienia dotyczący zaprojektowania strony internetowej musi być wykonany do sześciu tygodni od daty zawarcia umowy.
d) Przedmiot zamówienia dotyczący przeszkolenia osób obsługujących stronę internetową musi być wykonany do sześciu tygodni od daty
zawarcia umowy, w siedzibie CIW Rzeszów, CIW Przemyśl, CIW Lesko oraz CIW Jasło.
Dostawa musi odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu
i godziny dostawy.

7) Prawa autorskie, dotyczy każdej części
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu
zamówienia na rzecz Zamawiającego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Zamawiający po zakończeniu realizacji
projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie, dokona dalszego przeniesienia praw autorskich do utworów.
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Kody CPV dla części numer 1:
Kody CPV dla poz.1 18331000-8 Koszulki, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3
Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.2
18331000-8 Koszulki, 18443320-5 czapki, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów
graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.3 18331000-8 Koszulki, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3
Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.4 18331000-8 Koszulki, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3
Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.5 30234500-3 pendrive, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3
Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.6 18331000-8 Koszulki, 44111300-4 Ceramika, 22462000-6 materiały reklamowe – odblaski, 79810000-5 Usługi
drukowania,79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.7 18331000-8 Koszulki, 44111300-4 Ceramika, 22459100-3 Taśmy reklamowe – smycze, 79810000-5 Usługi
drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9
Usługi drukowania i dostawy

101

8) Kody CPV
22462000-6 Materiały reklamowe

102
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Kody CPV dla poz.8 18331000-8 Koszulki, 18443320-5 czapki, 44111300-4 Ceramika, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7
Usługi projektów graficznych,79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.9 18331000-8 Koszulki, 44111300-4 Ceramika, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów
graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.10 18331000-8 Koszulki, 44111300-4 Ceramika, 39295200-8 parasole, 79810000-5 Usługi drukowania, 798225007 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 22458000-5 plakat, Usługi składu, 79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.11 22462000-6 materiały reklamowe – odblaski, 39295200-8 parasole, 44111300-4 Ceramika, 79810000-5 Usługi
drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.12
18331000-8 Koszulki, 22459100-3 Taśmy reklamowe – smycze, 44111300-4 Ceramika, 79810000-5 Usługi
drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.13 18936000-9 torby, 39295200-8 parasole , 44111300-4 Ceramika ,79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7
Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.14 18331000-8 Koszulki, 44111300-4 Ceramika, 30192121-5 Długopisy, 79810000-5 Usługi drukowania,
79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu,
79823000-9 Usługi
drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.15 44111300-4 Ceramika , 22459100-3 Taśmy reklamowe – smycze, 18936000-9 torby, 79810000-5 Usługi
drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.16 30192121-5 Długopisy, 44111300-4 Ceramika, 22462000-6 materiały reklamowe – odblaski, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.17
18331000-8 Koszulki, 30192121-5 Długopisy, 18936000-9 torby, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
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Kody CPV dla części numer 2:
Kody CPV dla poz.1 18936000-9 torby, 22462000-6 Materiały reklamowe - rollup, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu,79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.2
22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 22852000-7 Foldery reklamowe , 79810000-5 Usługi drukowania,
79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc,
79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi
drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.3 22852000-7 Foldery reklamowe, 22140000-3 Ulotki, 79810000-5 Usługi drukowania,
79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.4, 22462000-6 Materiały reklamowe – baner, rollup, 30193500-3 stojak na materiały reklamowe, 79810000-5 Usługi
drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.5 30199792-8 Kalendarze, 44111300-4 Ceramika, 79810000-5 Usługi drukowania,
79822500-7 Usługi projektów
graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.6 22462000-6 Materiały reklamowe - baner, 22459100-3 Taśmy reklamowe – smycze, 44111300-4 Ceramika,
79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi
składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
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Kody CPV dla poz.18 18331000-8 Koszulki, 9822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc,
79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.19 18331000-8 Koszulki, 18443320-5 czapki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi
tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.20 44111300-4 Ceramika, 18331000-8 Koszulki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi
tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.21 30234500-3 pendrive, 30192121-5 Długopisy, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi
tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.22 44111300-4 Ceramika, 22462000-6 Materiały reklamowe – breloki, 30192121-5 Długopisy, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
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Kody CPV dla poz.7 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 18331000-8 Koszulki, 22140000-3 Ulotki, 79810000-5 Usługi
drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9
Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.8 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, baner, 22459100-3 Taśmy reklamowe – smycze, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.9 18331000-8 Koszulki, 44111300-4 Ceramika, 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.10 18331000-8 Koszulki, 44111300-4 Ceramika, 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.11 30192121-5 Długopisy, 44111300-4 Ceramika, 22815000-6 notatnik, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.12 18331000-8 Koszulki, 22462000-6 Materiały reklamowe – baner, 44111300-4 Ceramika, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.13 22140000-3 Ulotki, 30199792-8 Kalendarze, 18331000-8 Koszulki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.14 22140000-3 Ulotki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 798220002 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.15 18936000-9 torby, 22459100-3 nalepki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia
matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.16 18331000-8 Koszulki, 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 44111300-4 Ceramika, 30192121-5 Długopisy,
79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi
drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.17 18936000-9 torby, 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, brelok, 30199731-3 wizytówki, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.18 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, brelok, 30199731-3 wizytówki, 30234500-3 pendrive, 79822500-7
Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
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Kody CPV dla części numer 3:
Kody CPV dla poz.1 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79810000-5 Usługi drukowania,
79822500-7 Usługi projektów
graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.2
39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów
graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.3 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne),
79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów
graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu,79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.4 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 18422000-3 chusty, 79810000-5 Usługi drukowania,
79822500-7
Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu,79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
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Kody CPV dla poz.19 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 18936000-9 torby, 30192121-5 Długopisy, 30199731-3 wizytówki,
79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi
drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.20 44111300-4 Ceramika, 22140000-3 Ulotki, 22462000-6 Materiały reklamowe – baner, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.21 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 30234500-3 pendrive, 39295200-8 parasol, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.22 18331000-8 Koszulki, 44111300-4 Ceramika, 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.23 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 44111300-4 Ceramika, 30192121-5 Długopisy, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.24 44111300-4 Ceramika, 30192121-5 Długopisy, 22140000-3 Ulotki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.25 30234500-3 pendrive, 30192121-5 Długopisy, 22458000-5 plakat, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.26 18331000-8 Koszulki, 22458000-5 plakat, 22462000-6 Materiały reklamowe – brelok, 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
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Kody CPV dla poz.5 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 22140000-3 Ulotki,
79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.6 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 44111300-4 Ceramika,
79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.7
39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 18331000-8 Koszulki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.8 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 44111300-4 Ceramika,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc,
79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.9 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 22462000-6 Materiały reklamowe – Roll upy, breloki, 79822500-7
Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.10 30192121-5 Długopisy, 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.11 22459100-3 Taśmy reklamowe – smycze, 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi
projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.12 30192121-5 Długopisy, 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.13 30192121-5 Długopisy, 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.14 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 44111300-4 Ceramika, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.15 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 18331000-8 Koszulki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.16 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi
tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.17 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi
tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Kody CPV dla części numer 4:
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Kody CPV dla poz.18 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi
tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.19 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 44111300-4 Ceramika, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.20 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 18331000-8 Koszulki, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.21 18331000-8 Koszulki, 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.22 18331000-8 Koszulki, 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.23 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 44111300-4 Ceramika, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7
Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.24 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 44111300-4 Ceramika, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.25 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi
tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.26 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 30192121-5 Długopisy, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7
Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.27 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 44111300-4 Ceramika, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.28 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 22462000-6 Materiały reklamowe – rollup, 30192121-5 Długopisy,
79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi
drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.29 39522530-1 Namioty (stoiska promocyjne), 44111300-4 Ceramika, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7
Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
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Kody CPV dla poz.1 72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej, 80511000-9 Usługi szkolenia personelu, 22462000-6 Materiały
reklamowe - rollup, 18331000-8 Koszulki, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3
Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.2 72400000-4 usługi internetowe (narzędzia do pozycjonowania strony), 22462000-6 Materiały reklamowe - rollup,
18936000-9 torby, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc,
79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.3
72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej, 80511000-9 Usługi szkolenia personelu, 44111300-4
Ceramika, 79810000-5 Usługi drukowania, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 798220002 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.4 72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej, 80511000-9 Usługi szkolenia personelu, 22140000-3 Ulotki,
22459100-3 Taśmy reklamowe – smycze, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2
Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.5 72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej, 80511000-9 Usługi szkolenia personelu, 44111300-4 Ceramika,
79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79823000-9 Usługi dostawy
Kody CPV dla poz.6 30192121-5 Długopisy, 72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej(modernizacja strony), 79822500-7
Usługi projektów graficznych, 79823000-9 Usługi dostawy
Kody CPV dla poz.7 72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej, 80511000-9 Usługi szkolenia personelu, 30199731-3 wizytówki,
22458000-5 plakat, 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79823000-9 Usługi dostawy
Kody CPV dla poz.8 72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej(modernizacja strony) 80511000-9 Usługi szkolenia personelu,
79822500-7 Usługi projektów graficznych, 79823000-9 Usługi dostawy
Kody CPV dla poz.9 72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej, 22462000-6 Materiały reklamowe - rollup, 30199731-3
Wizytówki, 22852000-7 Foldery reklamowe,
79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc,
79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Kody CPV dla poz.10 72413000-8 Usługi utworzenia strony internetowej, 30192121-5 Długopisy, 30199731-3 Wizytówki, 79810000-5
Usługi drukowania,
79822500-7 Usługi projektów graficznych,
79822100-3 Usługi tworzenia matryc,
79822000-2 Usługi składu,
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Kody CPV dla poz.11 79822500-7 Usługi projektów graficznych, 22462000-6 Materiały reklamowe –rollup, 44111300-4 Ceramika,
79810000-5 Usługi drukowania, 79822100-3 Usługi tworzenia matryc, 79822000-2 Usługi składu, 79823000-9 Usługi drukowania i
dostawy
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10) Zakres, który zapewnia Zamawiający, dotyczy każdej części
W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający przekaże wykonawcy:
a) wzory oznakowania materiałów promocyjnych zgodnie z obowiązującymi logotypami PO KL,
b) wzory logotypów organizacji pozarządowych.
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9)Wymagania dodatkowe, dotyczy każdej części
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 6 miesięcznego okresu gwarancji na wszystkie dostarczone materiały
promocyjne oraz na wykonane nadruki, grawerunki, tłoczenia itp.
b) Przy obliczaniu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia dotyczącego materiałów promocyjnych należy uwzględnić ilość miejsc
w których będą naniesione logotypy tak, aby na każdym materiale promocyjnym umieszczone były wszystkie wymagane przez
Zamawiającego logotypy (np. jeśli zajdzie taka potrzeba należy uwzględnić naniesienie logotypów z dwóch stron długopisu itp.).
c) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy wycenie wykonania projektów graficznych materiałów promocyjnych objętych
przedmiotem zamówienia.
d) Logotypy na materiałach promocyjnych powinny być zamieszczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów
współfinansowanych z PO KL i UE.
e) W szczególnie uzasadnionym przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę umiejscowienia logotypów po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiającego na przedmiotową zmianę. Powyższa zmiana objęta jest ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.
f) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania matryc.
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