
Załącznik nr 3 do SIWZ                                                                                                           

Zamawiający:  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51  

NIP 813-00-10-538 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Nazwa zadania 

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych. 

 

II. Źródło finansowania: 

Projekt Enterprise Europe Network 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu Enterprise Europe Network. 

 

KOD CPV: 

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla 

projektu Enterprise Europe Network obejmujących: 

 

a) 50 sztuk Pendrive 32 GB 

b) 800 sztuk Długopis metalowy w kolorze szarym 

c) 600 sztuk Notes z długopisem - komplet 

d) 150 sztuk Kubek szary wykonany z porcelitu z uchwytem 

e) 150 sztuk Torba materiałowa beżowa z długą rączką 100% bawełna 

f) 150 sztuk Torba materiałowa beżowa z krótką rączką 100% bawełna 

g) 700 sztuk Torba papierowa beżowa 

h) 600 sztuk Smycz sublimacyjna szara z nadrukiem jednostronnym 

i) 20 sztuk Termos 0,75 l 

j) 30 sztuk Kubek termiczny 320 ml 

 

Zamówienie obejmuje:   

a) wykonanie materiałów promocyjnych,  

b) dostawę materiałów promocyjnych do siedziby Zamawiającego na adres:  

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 

Rzeszów. 



 

2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, pełnowartościowy i w pierwszym gatunku.  

 

3. Specyfikacja techniczna materiałów promocyjnych zawiera szczegółowy opis i zdjęcia 

poglądowe poszczególnych materiałów. 

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Pendrive 32 GB: 50 sztuk.  

Pendrive z zatyczką 

Pojemność: 32 GB  

Interfejs: USB 2.0 

Wymiary: wysokość 8.4 mm +/- 2 mm, szerokość: 21,4 mm +/- 2 mm, głębokość 51,4 mm 

+/- 2 mm 

Konstrukcja: nasadka - uchwyt,  

Maksymalna prędkość odczytu [MB/s]: 17 

Maksymalna prędkość zapisu [MB/s]: 6 

Kolor: białe  

Pakowane w pojedyncze opakowania ochronne 

Metoda znakowania: druk offsetowy  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Długopis metalowy w kolorze szarym, 800 szt. o wymiarach 140 mm x śr. 10 mm +/- 2 mm 

Wkład w kolorze niebieskim  o długości pisania 1000m i grubości 1,0 mm.   

Logotypy (RARR S.A., EEN, KE) wygrawerowane jednostronnie na korpusie 

 

 

 
 

 



 

Notes z długopisem - komplet: 600 szt.   

Wymiary: 100x144x13 mm +/- 2 mm 

Okładka oraz kartki zamocowane na kółku i przytrzymywane gumką w kolorze czarnym. 

Zawartość notesu: min. 70 kartek o gramaturze min. 80 g oraz długopis z wkładem w kolorze 

niebieskim  o długości pisania 500 m i grubości 1,0 mm. 

Logotypy (RARR S.A., EEN, KE) umieszczone na okładce notesu oraz jednostronnie na 

korpusie długopisu dowolną trwałą metodą. 

 

 

 
 

 

Kubek szary wykonany z porcelitu z uchwytem: 150 szt. 

Wysokość: 10 cm +/- 1 cm 

Średnica: 8,5 cm +/- 1 cm 

Pojemność: 300 ml +/- 20 ml 

Kolor: szary 

Każdy kubek zapakowany w osobne kartonowe pudełko  

Metoda znakowania: tampodruk lub grawer/znakowanie laserowe 

 

 

 
 

Torba materiałowa beżowa z długą rączką 100% bawełna: 150 szt. 

Wysokość: 40 cm 

Szerokość: 36 cm 

Dno: 10 cm 

Gramatura: 140 g 

Kolor: beżowy 

Materiał: bawełna 

Rodzaj uchwytu: całkowita długość około 30 cm 

Dodatkowo: krzyżowe przeszycia przy uchwytach dla wzmocnienia, kopertowe szwy boczne 

zapobiegające kurczeniu 

Metoda znakowania: druk offsetowy 

 



 
 

 

Torba materiałowa beżowa z krótką rączką 100% bawełna: 150 szt. 

Wysokość: 40 cm 

Szerokość: 36 cm 

Dno: 10 cm 

Gramatura: 140 g 

Kolor: beżowe 

Materiał: bawełna 

Rodzaj uchwytu: całkowita długość około 15 cm 

Dodatkowo: krzyżowe przeszycia przy uchwytach dla wzmocnienia, kopertowe szwy boczne 

zapobiegające kurczeniu 

Metoda znakowania: druk offsetowy 

 

 
 

 

Torba papierowa beżowa: 700 szt. 

Wysokość: 36 cm 

Szerokość: 25 cm 

Dno: 10 cm 

Papier: 100g/m2 gładki 

Dodatkowo: skręcane ucho 

Metoda znakowania: druk offsetowy na środku  

Pakowane zbiorczo w kartonie  

 

 

 



Smycz sublimacyjna szara z nadrukiem jednostronnym: 600 szt. 

Długość taśmy: 38 cm +/- 2 cm 

Szerokość taśmy: 2 cm  

Z metalowym karabińczykiem typu rybka  

Gramatura taśmy : gładka lekko lśniąca; materiał poliester  

Znakowanie: nadruk full kolor, jednostronny techniką sublimacji na całości smyczy  

Projekt znakowania przekazany elektronicznie po podpisaniu umowy w formie plików pdf  

Pakowanie: smycze łączone po 10 sztuk i w woreczkach foliowych po 100 sztuk 

 

 
 

 

Kubek termiczny z nadrukiem jednostronnym: 30 sztuk  

Materiał: stal nierdzewna w środku i na zewnątrz, wieczko z tworzywa sztucznego, 

Wymiary: 192 mm x 72 mm +/- 10 mm 

Pojemność: 320 ml +/- 20 ml 

Kolor: szary, powierzchnia grawerowania po jednej stronie kubka  

Kubek posiada podwójne ścianki z próżnią pomiędzy nimi dzięki czemu utrzymuje 

temperaturę płynu. 

Kubek zamykany jest wieczkiem z tworzywa sztucznego zakręcanym na gwint. Posiada 

wygodne zamknięcie push open / close obsługiwane jedną ręką. 

 

 
 

 

 

Termos: 20 sztuk 

Pojemność 750 ml, wykonany w technologii próżniowej, podwójne ścianki ze stali 

nierdzewnej, korek automatyczny z systemem szybkiego otwierania 

Wybierz kolor: szary 

Materiał: stal nierdzewna 

Wymiary (wysokość x średnica): 290 mm x 75 mm +/- 10 mm 

Właściwości termiczne:  

Temperatura gorącego płynu: po 6 godz. – 76 st.C, po 24 godz. - 50 st.C,  

Temperatura zimnego płynu: po 6 godz. - 8 st.C, po 24 godz. - 15 st.C 

Waga: 500 g 

 



 
 

 

 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyłącznie materiały promocyjne   

z naniesionymi logotypami zgodnie z wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego 

ostateczną wizualizacją projektów poszczególnych gadżetów.  

 

5. Dostawa materiałów promocyjnych zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie 

protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie Strony w ciągu 3 dni 

roboczych od dostarczenia przez Wykonawcę ostatniego materiału promocyjnego. 

 

 

6. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę 

VAT.  

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 12 miesięcznego okresu 

gwarancji na wszystkie dostarczone materiały promocyjne oraz na wykonane nadruki, 

grawerunki, tłoczenia itp. 

 

8. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych przekaże Wykonawcy drogą mailową projekt 

graficzny do wykonania gadżetów. 

 

9. Nadruk winien być dostosowany do materiału, na jakim będzie wykonany i musi 

spełniać warunek: czytelności, nieścieralności oraz trwałości w połączeniu ze 

stosowanym materiałem. 

 

10. Za błędy powstałe przy wykonaniu materiałów promocyjnych powstałe po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej ich wizualizacji wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na 

własny koszt wszelkie błędy, które nie wynikły z winy Zamawiającego. 

 

11. Materiały promocyjne dostarczone przez Wykonawcę mają być opakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Transport ma być zorganizowany w sposób, 

który nie powoduje uszkodzenia dostarczonych materiałów reklamowych. Za szkody 

powstałe z winy nienależytego opakowania lub transportu winę ponosi Wykonawca. 

Materiały reklamowe uszkodzone lub z wadami zostaną zwrócone Wykonawcy na 

jego koszt do ponownego wykonania.  

 

12. Wszystkie materiały promocyjne z naniesionymi logotypami wykonane zgodnie  

z przekazanym wzorem projektu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

budynku Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul Szopena 51, 35-959 

Rzeszów. Dostawa może się odbywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8:00 - 15:00. 



 

 

IV. Wymagania dodatkowe: 

 

a) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy wycenie wizualizacji 

projektów graficznych na materiałach promocyjnych (gadżetach) objętych 

przedmiotem zamówienia. 

 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia na każdej sztuce dostarczonego 

materiału promocyjnego (gadżetu) następujących logotypów: 

 

                             

Z

a 

 

c) W szczególnie uzasadnionym przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę 

umiejscowienia logotypów po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego  

w formie pisemnej lub elektronicznej na przedmiotową zmianę. Powyższa 

zmiana objęta jest ceną zaoferowaną przez Wykonawcę.  

 

 

V. Sposób i forma płatności 

 

Wykonawca wystawi rachunek/fakturę VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatną 

przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Rzeszowskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. 

 

 

   


