
Załącznik nr 6 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

(Projekty i specyfikacja 
materiałów reklamowych)
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projekt i wizualizacja
1. Długopis z logo Niepodległa 
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specyfikacja techniczna
1. Długopis z logo Niepodległa 10000 sztuk 

1. Przyciskany długopis z korkowym korpusem oraz ekologicznym wykończeniem (mieszan-
ka słomy i pszenicy oraz plastik). Wkład w kolorze niebieskim lub czarnym; wkład żelowy 
zapewniający komfort pisania, tusz nierozmazujący się, trwały, szybkoschnący oraz nietok-
syczny.

2. Na uchwycie umożliwiającym zaczepienie długopisu o kartkę papieru nadrukowane logo 
Niepodległa – wykonanie zgodnie z przedłożonym przez Zmawiającego projektem.  
Nadruk czytelny i estetyczny, wykonany techniką najlepiej odpowiadającą wybranym ma-
teriałom i rodzajowi zadruku. 

3. Wymiary: nie mniej niż 1 cm (średnica) x 14 cm (długość) i nie więcej niż 1,5cm (średnica) 
x 15 cm (długość); 

4. Kolorystyka – dwie wersje kolorystyczne:  
a) element długopisu, na którym znajduje się znakowanie, w kolorze czerwonym  
(PANTONE 1795) oraz biały nadruk logo; dolna część okalająca wkład również w kolorze 
czerwonym; 
b) element długopisu, na którym znajduje się znakowanie, w kolorze granatowym  
(PANTONE 289 C)oraz złoty (PANTONE 871) nadruk logo; dolna część okalająca wkład 
również w kolorze granatowym; 

5. Długopisy pakowane po 100 sztuk oraz zbiorczo po 1000 sztuk. Pakowane w sposób  
trwały i zabezpieczający przed uszkodzeniami. Opakowania opisane.
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projekt i wizualizacja
2. Okulary umożliwiające oglądanie materiałów w technologii VR
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specyfikacja techniczna

1. Zestaw konstrukcyjny do samodzielnego złożenia wykonany z tektury oraz wyposażony  
w okulary umożliwiające oglądanie materiałów w technologii VR. Każdy egzemplarz pro-
duktu pakowany w osobną torebkę foliową lub szmaciany woreczek.

2. Wymiary produktu: produkt nie mniejszy niż 15,4 cm  x 9,5 cm x 8,5 cm;
3. Znakowanie: nadrukowane logo Niepodległa w kolorze czerwonym (PANTONE 1795); na-

druk przygotowany w odpowiednich proporcjach, o wymiarach nie mniejszych niż  
6 cm x 2 cm, umieszczony na powierzchni frontu produktu. Nadruk przygotowany zgodnie  
z projektem przedstawionym przez Zamawiającego. 

4. Zadruk czytelny i estetyczny, wykonany techniką najlepiej odpowiadającą wybranym mate-
riałom i rodzajowi zadruku. 

5. Cardboardy pakowane po 50 sztuk oraz zbiorczo po 500 sztuk. Pakowane w sposób  
trwały i zabezpieczający przed uszkodzeniami. Opakowania opisane.

2. Okulary umożliwiające oglądanie materiałów w technologii VR tzw. cardboard 
2000 sztuk
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projekt i wizualizacja
3. Kubek z uchwytem znakowany logo Niepodległa 
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specyfikacja techniczna

1. Kubek ceramiczny o obłym kształcie, z uchem. Kubek przygotowany w dwóch wersjach 
kolorystycznych znakowany logo Niepodległa. 

2. Wymiary produktu: 10 cm (wysokość) x 9,7 cm (średnica górnego otworu); pojemność 
450 ml. 

3. Dwie wersje kolorystyczne:  
a) Kubek w kolorze czerwonym (PANTONE 1795) w romby w kolorze białym oraz 
z logotypem Niepodległej w kolorze czerwonym (PANTONE 1795)  po wewnętrznej stronie 
kubka – przygotowanie produktu zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiają-
cego;  
b) Kubek w kolorze granatowym (PANTONE 289 C) w romby w kolorze złotym  
(PANTONE 871) oraz z logotypem Niepodległej w kolorze złotym (PANTONE 871) po we-
wnętrznej stronie kubka – przygotowanie produktu zgodnie z projektem przedstawionym 
przez Zamawiającego;

4. Zadruk czytelny i estetyczny, wykonany techniką najlepiej odpowiadającą wybranym  
materiałom i rodzajowi zadruku. Zadruk dopuszczony do kontaktu z żywnością.

5. Kubki pakowane pojedynczo w dopasowane do wymiarów produktu estetyczne tekturo-
we opakowanie oraz zbiorczo po 50 sztuk. Pakowane w sposób trwały i zabezpieczający 
przed uszkodzeniami. Opakowania opisane.

3. Kubek z uchwytem znakowany logo Niepodległa 500 sztuk
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projekt i wizualizacja
4. Zaślepka kamerki internetowej 
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specyfikacja techniczna

1. Zaślepka kamerki internetowej wykonana z plastiku, przesuwana. Zaślepka musi być wy-
posażona w mocowanie zapobiegające spadaniu produktu, umożliwiające utrzymanie się 
zaślepki na powierzchni laptopa oraz skutecznie zakrywać kamerę.

2. Wymiary produktu: 3,2 cm ( długość) x 1,3 cm (szerokość).
3. Znakowanie: nadrukowane logo Niepodległa o wielkości nie mniejszej niż 2,5 cm x 0,8 cm.
4. Nadruk techniką najlepiej odpowiadającą wybranym materiałom i rodzajowi zadruku. 
5. Dwie wersje kolorystyczne:   

a) Czerwona (PANTONE 1795) zaślepka z białym logotypem;   
b) Granatowa (PANTONE 289 C) zaślepka ze złotym (PANTONE 871) logotypem;

6. Zaślepki pakowane pojedynczo w estetyczne opakowanie foliowe lub papierowe. Produkty 
pakowane po 100 sztuk oraz zbiorczo po 1000 sztuk. Pakowane w sposób trwały i zabez-
pieczający przed uszkodzeniami. Opakowania opisane.

4. Zaślepka kamerki internetowej 5000 sztuk
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projekt i wizualizacja
5. Spinacz biurowy 
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specyfikacja techniczna

1. Plastikowy spinacz biurowy w trzech wersjach kolorystycznych. 
2. Spinacz z elementem spinającym w kształcie rombu, umożliwiający spinanie kartek pa-

pieru. Produkt przygotowany zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego. 
Dopuszczalne inne kształty po akceptacji Zamawiającego.

3. Produkt o wymiarach nie mniejszych niż 5 cm x 2 cm i nie większych niż 6 cm x 4 cm. 
4. Trzy wersje kolorystyczne:  

 a) Spinacz w kolorze czerwonym (PANTONE 1795) z białym logotypem Niepodległa;  
 b) Spinacz w kolorze złotym (PANTONE 871) z białym logotypem Niepodległa;  
 c) Spinacz w kolorze granatowym (PANTONE 289 C) z białym logotypem Niepodległa; 

5. Spinacze pakowane po trzy sztuki (po jednej z każdego koloru) w strunowe torebki foliowe 
oraz zbiorczo po 300 sztuk (100 x 3szt.). Paczki spinaczy pakowane zbiorczo w sposób 
trwały i zabezpieczający przed uszkodzeniami po 3000 sztuk. Opakowania opisane. 

5. Spinacz biurowy 6000 sztuk
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projekt i wizualizacja
6. Zeszyt
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projekt i wizualizacja
6. Zeszyt
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specyfikacja techniczna
6. Zeszyt 1500 sztuk

1. Ekologiczny notes w formacie A5, zaokrąglone rogi. 
2. Kartki: 40 (czterdzieści) kartek w linie, papier Munken Lynx Rough, gramatura papieru – 

90g/m2 – kolor biały lub zamiennie równoważnik pod względem jakościowym  
i technicznym. 

3. Okładka z tektury ekologicznej o gramaturze nie mniejszej niż 250 g/m2.
4. Dziurkowana krawędź wewnętrzna kartek umożliwiająca łatwe wyrywanie kartek  

z notesu.
5. Nadruk logotypu Niepodległa kolorem czerwonym (PANTONE 1785) według projektu 

przedstawionego przez Zamawiającego.
6. Na drugiej i trzeciej stronie okładki zadruk według projektu (słowa i nuty hymnu państwo-

wego) – pliki do wykorzystania we wskazanej przez Wykonawcę specyfikacji zostaną do-
starczone przez Zamawiającego. Okładka wykonana metodą pozwalającą na jak najłatwiej-
sze odczytanie tekstu, wykonana estetycznie.

7. Na czwartej okładce nadrukowany adres strony internetowej Zamawiającego – nadruk  
wykonany zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego. 

8. Zadruk czytelny i estetyczny, wykonany techniką najlepiej odpowiadającą wybranym  
materiałom i rodzajowi zadruku. 

9. Zeszyty pakowane po 50 sztuk oraz zbiorczo po 500 sztuk. Pakowane w sposób trwały  
i zabezpieczający przed uszkodzeniami. Opakowania opisane.
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projekt i wizualizacja
7. Brelok odblaskowy 
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specyfikacja techniczna

1. Brelok odblaskowy o wymiarach nie mniejszych niż 4,3 cm x 2 cm x 6 cm.
2. Brelok odblaskowy w kolorze czerwonym wykonany z tworzywa.
3. Zadruk: logo Niepodległej w kolorze czarnym; Nadruk techniką najlepiej odpowiadającą 

wybranym materiałom i rodzajowi zadruku. 
4. Kształt: brelok o kształcie kwadratu mocowany do zapięcia zgodnie z projektem przedsta-

wionym przez Zamawiającego; dopuszczalne inne kształty i formy mocowania po akcep-
tacji Zamawiającego.

5. Zadruk czytelny i estetyczny, wykonany techniką najlepiej odpowiadającą wybranym mate-
riałom i rodzajowi zadruku.  

6. Breloki pakowane po 100 sztuk oraz zbiorczo po 1000 sztuk. Pakowane w sposób trwały  
i zabezpieczający przed uszkodzeniami. Opakowania opisane.

7. Brelok odblaskowy 2000 sztuk
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projekt i wizualizacja
8. Podkładki filcowe pod szklanki i kubki  
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specyfikacja techniczna

1. Kwadratowe podkładki pod szklanki i kubki wykonane z wysokiej jakości włókniny filcowej 
w kolorze granatowym (PANTONE 289 C).

2. Podkładki o grubości nie mniejszej niż 0,4 cm i o bokach długości 10 cm z zaokrąglonymi 
rogami. 

3. Zadruk: logo Niepodległa w kolorze złotym (PANTONE 871) wykonany według projektu 
przedstawionego przez Zamawiającego; dopuszczalna zmiana metody znakowania pro-
duktów po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

4. Zadruk czytelny i estetyczny, wykonany techniką najlepiej odpowiadającą wybranym mate-
riałom i rodzajowi zadruku. 

5. Podkładki pakowane po 4 sztuki spięte papierową opaską przygotowaną zgodnie z projek-
tem przestawionym przez Zamawiającego. Komplety opasek pakowane po 100 komple-
tów (400 podkładek, tj. 4 x 100) oraz zbiorczo po 1200 sztuk (100 kompletów x 3). Pakowa-
ne w sposób trwały i zabezpieczający przed uszkodzeniami. Opakowania opisane.

8. Podkładki filcowe pod szklanki i kubki 5000 sztuk



19

projekt i wizualizacja
9. Adapter multi charger  
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specyfikacja techniczna

1. Adapter wyposażony w cztery niezależne końcówki umożliwiające ładownie urządzeń  
elektronicznych.

2. Adapter wyposażony w końcówki typu: lightning, micro-USB, USB C oraz końcówkę USB  
umożliwającą podłączenie urządzenia do źródła zasilania.

3. Wymiary produktu: obudowa o wymiarach nie mniejszych niż 3 cm x 3cm i nie większych  
niż 4,5 cm x 4,5 cm o kształcie okrągłym; dopuszczalne inne kształty po akceptacji Zamawiającego. 

4. Obudowa produktu w kolorze białym. Kable w kolorze czerwonym (PANTONE 1795 C). Dopuszczalne 
inne kolory po akceptacji Zamawiającego. 

5. Produkt wyposażony w trzy niezależne kable o długości nie krótszej niż 15 cm oraz nie dłuższej  
niż 20 cm – zakończone końcówkami do ładowania.

6. Produkt wyposażony w breloczek w formie karabińczyka. Dopuszczalne inne typy  
breloczka po akceptacji Zamawiającego. 

7. Produkt przygotowany zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego. 
8. Wygrawerowany logotyp Niepodległa – logotyp podświetlany na kolor czerwony  

(PANTONE 1795 C) po obydwu stronach obudowy. Dopuszczalne inne kolory  
po akceptacji Zamawiającego. 

9. Nadruk powinien cechować się trwałością i nieścieralnością.  Zadruk czytelny i estetyczny, wykonany 
techniką najlepiej odpowiadającą wybranym materiałom i rodzajowi zadruku. 

10. Adaptery pakowane po 50 sztuk oraz zbiorczo po 500 sztuk w opisanych kartonach.  
Zapakowane w sposób trwały i zabezpieczający przed uszkodzeniami. 

9. Adapter multi charger 700 sztuk
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projekt i wizualizacja
10. Torba
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specyfikacja techniczna
10. Torba 1000 sztuk

1. Wymiary: w przybliżeniu 40 cm x 50 cm, z długim uchwytem ok. 70 cm (min. 65 cm,  
max 75 cm);

2. Bawełniane torby w kolorze czarnym o minimalnej gramaturze bawełny 280g, druko-
wane metodą sitodruku; zadruk wykonany zgodnie z projektem przedstawionym przez 
Zamawiającego.

3. Minimalna grubość linii: 0,35mm, w kontrze 0,7mm; 
4. Maksymalny format grafiki: 30 cm x 30 cm, min. 4 cm zapasu od boków i dołu torby,  

min. 8 cm od góry;
5. Maksymalnie 4 kolory (bez gradientów);
6. Kolor: PANTONE 1795 C zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego;
7. Zarówno torba jak i umieszczony na niej nadruk powinny odznaczać się trwałością i jako-

ścią wykonania; 
8. Staranne, mocne szycie torby, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca na mocowania 

uchwytów;
9. Kieszeń wewnętrzna zamykana na zatrzask lub zapinana na suwak;
10. Kieszeń zewnętrzna bez zapięcia, o długości około 20 cm i szerokości około 15 cm;
11. Nadruk sitodrukowy odporny na wilgoć, warunki atmosferyczne, a także pranie w tempe-

raturze do 40 stopni Celsjusza; 
12. Torby pakowane zbiorczo w opisanych kartonach po 50 sztuk, pakowane w sposób trwa-

ły i zabezpieczający przed uszkodzeniami;
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projekt
11. Magnes 3d
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specyfikacja techniczna

1. Magnes 3d wykonany z miękkiego plastiku PCV – magnes w kształcie logo 
Niepodległa.

2. Przedstawienie wzoru w wersji 3d - elementy wypukłe;
3. Wymiary: 12cm x 6cm;
4. Produkt dwukolorowy: napis Niepodległa w kolorze czerwonym (PANTONE 

1795 C) oraz białym – zgodnie z projektem przedstawionym przez Zama-
wiającego. 

5. Magnesy pakowane pojedynczo w woreczki foliowe oraz zbiorczo w opisa-
nych kartonach po 100 sztuk. Zapakowane w  sposób trwały i zabezpiecza-
jący przed uszkodzeniami.

11. Magnes 3d 10000 sztuk
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projekt i wizualizacja
12. Pendrive
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projekt i wizualizacja
12. Pendrive
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specyfikacja techniczna
12. Pendrive 1000 sztuk

1. Wymiary produktu: 3,8 cm x 1,25 cm x 0,45 cm; 
2. Powierzchnia zadruku logo: 1,45 cm x 0,9 cm;
3. Pojemność 32 GB, typ standard USB 3.0 lub wyższe (z zachowaniem zgodności z USB 2.0) 

złącze USB typu A;
4. Wysokiej jakości niewielkich rozmiarów stylowa aluminiowa obudowa, gwarancja na pendrive 

nie krótsza niż 2 lata;
5. Prędkość zapisu min 20 MB/S, odczyt minimum 60 MB/S.
6. Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Windows 7, 2000, XP, Vista, OS X.
7. Druk logotypu Zamawiającego na jednej stronie obudowy.
8. Zadruk: Tampodruk lub inna trwała metoda nadruku, umożliwiająca umieszczenie logotypu 

na produkcie; zadruk w kolorze czerwonym (Pantone 1795 C).  
9. Nadruk wycentrowany względem całego produktu;   
10.  Opakowanie na pendrive: wymiary 4,7 cm x 8,3 cm, materiał typu KEMIART GRAPH 185 g  

z brzegami klejonymi. Opakowanie zamykane strunowo. 
11. Zadruk na opakowaniu – z jednej strony logotyp Niepodległa, z drugiej strony obrys kształtu 

pendrive ze skróconym logotypem, zadruk w kolorze czerwonym (Pantone 1795 C).
12. Zadruk czytelny i estetyczny, wykonany techniką najlepiej odpowiadającą wybranym materia-

łom i rodzajowi zadruku. 
13. Pendrive pakowane po 100 sztuk oraz zbiorczo po 1000 sztuk. Pakowane w sposób trwały  

i zabezpieczający przed uszkodzeniami. Opakowania opisane. 
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projekt i wizualizacja
13. Smycz
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specyfikacja techniczna
13. Smycz 6000 sztuk

1. Wymiary: szerokość 1,5 cm, długość gotowego produktu 45 cm (+/-5mm).
2. Smycz dwustronna reklamowa zakończona metalowym karabińczykiem typu rybka.
3. Nadruk na smyczy obustronny. Zewnętrzna strona w kolorze białym z naniesionym logoty-

pem  Zamawiającego, wewnętrzna strona w kolorze czerwonym (1795 C) z powtarzającym 
się elementem graficznym w kolorze złotym. Smycz barwiona obustronnie w pełnym kolo-
rze. Produkt przygotowany zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

4. Wysokie nasycenie kolorów.
5. Trwały nadruk sublimacyjny.
6. Nadruk: Na zewnętrznej stronie nadruk logotypu Niepodległa w kolorze PANTONE 1795 C, 

na wewnętrznej stronie nadruk elementów graficznych w kolorze PANTONE 871 C.
7. Nadruk na smyczy powinien cechować się trwałością i nieścieralnością.  Zadruk czytelny  

i estetyczny, wykonany techniką najlepiej odpowiadającą wybranym materiałom i rodzajowi 
zadruku. 

8. Smycze pakowane w torebki strunowe po 100 sztuk oraz zbiorczo po 1000 sztuk w opisa-
nych kartonach. Zapakowane w sposób trwały i zabezpieczający przed uszkodzeniami. 
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projekt i wizualizacja
14. Pins z logo Niepodległa 
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specyfikacja techniczna
14. Pins z logo Niepodległa 10000 sztuk

1. Przypinka (tzw. pins) z logo Niepodległa – przypinka 3d zalewana żywicą, z zapięciem 
motylkowym, przypinka umocowana na sztywnej zadrukowanej karteczce przygotowanej 
według projektu przedstawionego przez Zamawiającego. 

2. Pinsy na metalowym podkładzie o wymiarach 3cm x 1 cm. 
3. Karteczka o wymiarach 9 cm x 5 cm, zadrukowana dwustronnie, papier o gramaturze  

minimum 350 g, zadruk dwustronny metodą offsetową. Wykonanie karteczki zgodnie  
z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

4. Przypinki skonfekcjonowane pojedynczo – każdorazowo przypinka przymocowana  
do kartonika i spakowana do odpowiednio dopasowanej torebki strunowej; następnie  
przypinki pakowane w torebki strunowe po 100 sztuk oraz umieszczone w zbiorczych, 
opisanych kartonach.  



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.

Uwaga do całości zamówienia: 
Wszystkie materiały, dla których planowana jest więcej niż jedna wersja kolorystyczna,  

powinny zostać przygotowane w proporcjonalnych, równych ilościach dla każdego koloru. 


