
Załącznik nr 4 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

(projekty i specyfikacja
materiałów reklamowych)



1. Bluzy z logo Niepodległa 400 sztuk 
• Bluza typu tzw. kangurka w kolorze granatowym.

• Bluza z długimi rękawami, rękawy zakończone ściągaczami. Na dole produktu ściągacz. 

• Kolor granatowy: PANTONE 289 C

• Naszywana kieszeń – naszycie nicią w kolorze bluzy.

• Ściągacze z domieszką lycry zabezpieczającą bluzę przed powstawaniem rozciągnięcia na ściągaczach. 

• Metka/ naszywka: biała prostokątna metka z logo Niepodległa naszyta u dołu kieszeni. Naszycie w prawym dolnym rogu kieszeni (prawy róg wyznaczamy przy założeniu, 

że na bluzę patrzymy na wprost). Metka przyszyta na wszystkich czterech bokach, stebnowanie pojedyncze białą nicią. Naszycie wykonane zgodnie z wizualizacją 

przedstawioną przez Zamawiającego. 

logo Niepodległa w kolorze czerwonym PANTONE 1795; 

wymiary metki: 5 cm x 3 cm (wszyta poziomo); dopuszczalna zmiana wymiarów po akceptacji Zamawiającego.

• wymiary logotypu: logotyp w największym możliwym do uzyskania rozmiarze przy zachowaniu odpowiednich proporcji zgodnych z załączoną Księgą Znaku; 

• W środku bluzy wszyta metka z rozmiarem – metka w kolorze białym z zadrukiem w kolorze czerwonym PANTONE 1795. Przygotowanie metki zgodne z projektem 

przedstawionym przez Zamawiającego. Metka wszyta nicią w kolorze bluzy, przymocowana na wszystkich bokach, stebnowanie pojedyncze. 

• Kolory trwałe, bluza powinna być wysokiej jakości, nie niszczyć się w praniu. 

• Skład bluzy: 90 % bawełna oraz 10% poliester; 

• Gramatura bluzy: 280g;



1.2 bluza damska 200 sztuk 

• Bluzy damskie 200 sztuk, w tym:

Rozmiar S – 25;

Rozmiar M – 75;

Rozmiar L – 75;

Rozmiar XL – 25.

• Zadruk: kieszeń przednia zadrukowana w romby w kolorze złotym PANTONE 871 – zgodnie z wizualizacją przedstawioną przez
Zamawiającego; szczegółowy projekt do uzgodnienia z Zamawiającym w trybie roboczym;

• Kaptur ściągany, sznurki w kolorze złotym PANTONE 871 – zgodnie z wizualizacją przedstawioną przez Zamawiającego; szczegółowy
projekt do uzgodnienia z Zamawiającym w trybie roboczym;



1.2 bluza damska

Bluzy damskie

S M L XL

Długość 66 70 72 74

Szerokość 

pod pachami

51 54 57 60

Długość rękawa proporcjonalna do rozmiaru bluzy. 

Dopuszczalne +/- 2 cm w wymiarach. 

Bluzy pakowane pojedynczo w foliowe opakowania oraz zbiorczo po 25 sztuk w opisane kartony. (przykładowy 
opis: Rodzaj - D (damska) lub M (męska) oraz rozmiar (S,M,L,XL,XXL).

TABELA ROZMIARÓW



1.2 bluza damska – wizualizacja 



1.3 Bluzy męskie 200 sztuk

• Bluzy męskie 200 sztuk, w tym:  

Rozmiar M – 25 sztuk;

Rozmiar L – 75 sztuk;

Rozmiar XL – 75 sztuk;

Rozmiar XXL – 25 sztuk.

• Zadruk: kieszeń przednia zadrukowana w romby w kolorze złotym PANTONE 871 – zgodnie z wizualizacją 
przedstawioną przez Zamawiającego; szczegółowy projekt do uzgodnienia z Zamawiającym w trybie 
roboczym; 

• Kaptur ściągany, sznurki w kolorze granatowym PANTONE 289 C – zgodnie z wizualizacją przedstawioną przez 
Zamawiającego; szczegółowy projekt do uzgodnienia z Zamawiającym w trybie roboczym; 



1.3 Bluzy męskie 

Bluzy męskie

M L XL XXL

Długość 71 73 75 77

Szerokość 

pod 

pachami

55 56 60 62

Długość rękawa proporcjonalna do rozmiaru bluzy. 

TABELA ROZMIARÓW

Dopuszczalne +/- 2 cm w wymiarach. 

Bluzy pakowane pojedynczo w foliowe opakowania oraz zbiorczo po 25 sztuk w opisane kartony. 
(przykładowy opis: Rodzaj - D (damska) lub M (męska) oraz rozmiar (S,M,L,XL,XXL).



1.3 bluza męska – wizualizacja 



Zadruki na kieszeniach – wizualizacja  

Wizualizacja printu
na kieszeni bluzy damskiej 

Wizualizacja printu
na kieszeni bluzy męskiej 



Naszywka w dolnym rogu bluzy – wizualizacja 
jednakowy wzór dla bluzy damskiej i męskiej

Naszywka przyszyta 
białą nicią. 



Metka wewnątrz bluzy - wizualizacja
jednakowy wzór dla bluzy damskiej i męskiej

Na wizualizacji wskazany został przykładowy rozmiar.

Metka przyszyta nicią o kolorze 
odpowiadającym kolorowi bluzy.



2. Flaga biało-czerwona 1100 sztuk 

• Flaga Polski – flaga biało-czerwona o wymiarach 100 x 60 cm. Wszyty tunel umożliwiający umieszczenie flagi na drzewcu – tunel o 

szerokości 4 cm (czyli szerokość 96 cm oraz 4 cm na drzewiec). Uwaga! Wymiary flagi muszą być przygotowane w proporcji 5:8. 

• Kolor biały u góry, kolor czerwony u dołu – 50% do 50 % zadruku. 

• Flaga dwukolorowa, drukowana (nie zszywana). 

• Flaga wykonana z dzianiny flagowej o gramaturze nie mniejszej niż 115g. 

• Flagi pakowane pojedynczo w foliowe woreczki. 

• Flagi pakowane zbiorczo w kartony po 100 sztuk. Kartony opisane. 



2. Flaga – wizualizacja z wymiarami



3. Maseczka ochronna z logo Niepodległa – 600 
sztuk 

• Maseczki wykonane z bawełny – 100% bawełna. 

• Gramatura materiału nie mniejsza niż 100g i nie większa niż 150 g. 

• Maseczki dwuwarstwowe, szycie nicią w kolorze czarnym. 



3.1 Maseczka trójkątna 

• Maseczka trójkątna rozmiar M: 200 sztuk 

• Maseczka trójkątna rozmiar L: 300 sztuk 



3.1 maseczka trójkątna

• Maseczki ochronne z haftowanym logo Niepodległa. Maseczka w kolorze czarnym oraz czerwonym logotypem Niepodległa; kolor 
czerwony: PANTONE 1795.

• Napis umieszczony w kierunku od środka maseczki w kierunku lewego ucha osoby noszącej maseczkę – zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego. 

• Wielkość haftu:
długość napisu: 8 cm; 
wysokość napisu (od górnej granicy litery „L” do dolnej granicy litery „G”): 2,5 cm; dopuszczalne wymiary +/- 3mm;

• Maseczka usztywniona na górnym szyciu za pomocą giętkiego metalowego drucika. Drucik niewidoczny, wszyty w tunel. 

• Maseczka z pionowym przeszyciem profilującym – zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego. 



3.1 maseczka trójkątna

• Maseczki w dwóch rozmiarach: 

• Maseczka trójkątna rozmiar M: 
Szerokość: 11 cm; 
Wysokość: 12,5 cm; 
Szerokość gumki: 5,5 cm;

• Rozmiar L: 
Szerokość: 13 cm;
Wysokość: 13,5;
Szerokość gumki: 5,5 cm;

• Dopuszczalne wymiary +/- 5mm. 

• Maseczki pakowane pojedynczo w foliowe woreczki oraz zbiorczo po 100 sztuk w opisane kartony. 



3.1 maseczka trójkątna – wizualizacja 



3.1 maseczka trójkątna – wizualizacja 

Wysokość Szerokość 
tkaniny

Szerokość
gumki

rozmiar M 12,5 cm 11 cm 5,5 cm

rozmiar L 13,5 cm 13 cm 5,5 cm

Dopuszczalne wymiary +/- 5mm. 



3.2 maseczka prostokątna – 100 sztuk
• Maseczka prostokątna: 100 sztuk

• Maseczki ochronne z haftowanym logo Niepodległa. Maseczka w kolorze czarnym oraz czerwonym logotypem Niepodległa; kolor czerwony: PANTONE 1795

• Napis umieszczony w kierunku od środka maseczki w kierunku lewego ucha osoby noszącej maseczkę – zgodnie z projektem przedstawionym przez 
Zamawiającego. 

• Wielkość haftu:
długość napisu: 8 cm; 
wysokość napisu (od górnej granicy litery „L” do dolnej granicy litery „G”): 2,5 cm; dopuszczalne wymiary +/- 3mm;

• Maseczka usztywniona na górnym szyciu za pomocą giętkiego metalowego drucika. Drucik niewidoczny, wszyty w tunel. 

• Maseczka wyposażona w filtr. 

• Maseczka harmonijkowa składająca się z trzech harmonijek równej wysokości. Dopuszczalne różnice +/- 5mm.

• Naszycie logotypu Niepodległa na środkowej harmonijce – zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego. 

• Wymiary: 
Szerokość: 19 cm; 
Wysokość: 8,5 cm; 
Szerokość gumki: 6,5 cm;

• Dopuszczalne wymiary +/- 5mm.

• Wymiary kolejnych harmonijek (od góry): 3,2 cm; 2,7cm; 2,5cm; dopuszczalne wymiary +/- 3 mm. 

• Maseczki pakowane pojedynczo w foliowe woreczki oraz zbiorczo po 100 sztuk w opisane kartony. 



3.2 maseczka prostokątna – wizualizacja 



Uwagi 

Znakowanie:

Nadrukowane logo Niepodległa powinno być każdorazowo o wielkości nie mniejszej niż 2,5 cm, z wyłączeniem sytuacji, w 
której SIWZ zawiera szczegółową informację o nadruku mniejszym niż wskazana wartość. Należy również pamiętać o 

zachowaniu pola ochronnego znaku.

W przypadku małych powierzchni i nie oznaczenia w SIWZ wielkości logo Niepodległa (mniejszej niż 2,5 cm - bez pola 
ochronnego), Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ustalenia konkretnej wielkości oraz pola ochronnego znaku, 

bezpośrednio z wykonawcą.

Integralnym Załącznikiem do SIWZ jest skrócona Księga Znaku, określająca prawidłowe stosowanie logo Niepodległa.


