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Lp. Przedmiot
Opis Uwagi i sposób 

znakowania
Ilość (szt.) Wizualizacja

grawer

1.
Pamięć przeno śna 
(pendrive 32 GB)

Pamięć USB standard 3.0, o pojemności min. 
32 GB, płynnie przesuwająca się obudowa 
obrotowa chroniąca pamieć USB, wykonana z 
dobrej jakości metalu odpornego na 
zarysowania. Dopuszczalny inny kolor po 
uzgodnieniu z zamawiajacym.

sitodruk, grawer lub 
wytrawianie metalu; 
znakowanie na 
części metalowej, 
herb -szerokość 7 
mm - 7mm (+-2mm), 
Województwo 
Wielkopolskie 
szer.10 mm , wys. 4 
mm. 

50

Herb i Województwo 
Wielkopolskie

2. Zestaw pi śmienniczy

Zestaw pismienniczy zawiera pióro kulkowe 
oraz długopis  zapakowane w eleganckie 
pudełko upominkowe wykonane z ekoskóry 
elememty chromowane , gładkie. Wymiar etui - 
10x160x60 mm. Wymiar długopisu i pióra 
140x10 mm. Kolor czerwony. Estetyczne 
wykonanie.Dopuszczalny inny kolor po 
uzgodnieniu z zamawiajacym.

grawer laserowy, 
sitodruk lub 
tampodruk, 
Rozmiar 
znakowania: 5 × 2 
cm, w miejscu 
uzgodnionym z 
Zama-wiającym

30

Herb i Województwo 
Wielkopolskie na etui

3. Zestaw pi śmienniczy

Zestaw pismienniczy zawiera pióro kulkowe 
oraz długopis  zapakowane w eleganckie 
pudełko upominkowe wykonane z ekoskóry 
elememty chromowane , gładkie. Wymiar etui - 
10x160x60 mm. Wymiar długopisu i pióra 

grawer laserowy, 
sitodruk lub 
tampodruk,
Rozmiar 
znakowania: 5 × 2 

30

Herb i Województwo 
Wielkopolskie na etui

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz ęści II

10x160x60 mm. Wymiar długopisu i pióra 
140x10 mm. Kolor czarny

znakowania: 5 × 2 
cm, w miejscu 
uzgodnionym z 
Zama-wiającym
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4. Powerbank

Produkt fabrycznie nowy, posiada sygnalizator 
LED, kompatybilny z większością smartfonów, 
tabletów i innych urządzeń zasilanych z USB, 
zawiera w zestawie kabel USB ze złączem  
microUSB , czerwona dioda LED oznacza 
działąnie urządzenia, przełącznik on/off, moc 
wyjściowa 5V, z, pojemność 4000mAh, 
obudowa metalowa, wymiary 90 x 22 x 47 mm   
± 5 cm. Zapakowany w pudełko 
uopminkowe.Dopuszczalny inny kolor po 
uzgodnieniu z zamawiajacym.

grawer laserowy, 
sitodruk lub 
tampodruk. Rozmiar 
znakowania: 4 × 2 
cm, w miejscu 
uzgodnionym z 
Zamawiającym

50

Województwo Wielkopolskie 
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3. Torba z juty

Torba z juty z uchwytami bambusowymi, wymiar 
ok.* 33 cm x 27 cm x 11 cm, kolor brązowo-
zielony 50 szt, pomaranczowo-żółty 50 
szt.Dopuszczalny inny kolor po uzgodnieniu z 
zamawiajacym.

Sitodruk. Ilość 
miejsc na nadruku: 
jedna strona torby  

Zestawienie znaków 
dostarczy 

Zamawiający.2 
Kolory.Sitodruk lub 

tampodruk 6 x 4 cm, 
kolor

w miejscu 
uzgodnionym z 
Zamawiającym.

100

Sitodruk  herb i Województwo 
Wielkopolskie 

4. Teczka  konferencyjna

Teczka konferencyjna A5 z notatnikiem (min 30 
kartek), kieszonkami, zapinana na zamek 
wykonana z wysokiej jakości skóry syntetycznej; 
materiał: nylon, skóra ekologiczna;  kolor 
czarny. Teczka wykonana z miekkiej, 
syntetycznej, wysokiej jakości skóry odpornej na 
zadrapania i zarysowania,notatnik posiada 
gładkie, klejone i wydzierane wzdłuż górnego 
boku kartki, dodatkowo w środkowej części 
znajduje się szlufka na długopis.

Grawer na przedniej 
stronie teczki, o 
wymiarach max. 
70x35 mm w miejscu 
uzgodnionym z 
Zamawiającym 100

 Herb i Województwo 
Wielkopolskie

5.
Etui 1 elementowe na 

Etui 1 elementowe na artykuły piśmienne, 
wykonane ze skóry naturalnnej;  kolor czarny; 
Wymiary: 14, 5 x 3, 5 x 1, 5 cm (+/- 1cm). Etui 
wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej 
odpornej na zadrapania i zarysowania, szwy 

logo wytłaczane na 
skórze.Rozmiar 
znakowania: 5 × 2 
cm, w miejscu 
uzgodnionym z 

50

 Herb i Województwo 
Wielkopolskie

5.
artykuły pi śmienne wykonane estetycznie wytrzymałą nicią w 

kolorze czarnym
Zamawiającym 50

6.
Podkład do pisania z 
klipem

Podkład do pisania  z klipem  wykonany z 
bardzo lekkiej tektury oblewanej folią PVC . 
Podkład z okładką wyposażony w sprężysty 
mechanizm zaciskowy służący do 
przytrzymywania kartek papieru, dodatkowo 
zaopatrzony w uchwyt na długopis i kieszeń na 
wewnętrznej stronie okładki. Format A4 . Kolor 
czarny.

logo wytłavczane na 
odwrocie 
teczce.Rozmiar 
znakowania: 14 cm 
×  10cm (+- 1 cm), w 
miejscu 
uzgodnionym z 
Zamawiającym

50

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Środowiska na 

odwrocie
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7. Wieszak na torebk ę

Wieszak na torebkę  z matowego metalu. 
Środek przeznaczony na  znakowanie, pokrytym 
gumą i spodem zapewniającym bezpieczne 
trzymanie.Pakowany w ozdobne pudełko. 
Wymiary: Ø4.5 x 1 cm. Kolor czarny lub inny 
uzgodniony z zamawiajacym. 

grawer laserowy, 
sitodruk lub 
tampodruk. 
Powierzchnia 
kolorowa. Wielkośc 
do uzgodnienia z 
zamawiającym nie 
mniejsza niż 1/2 
powierzchni.

30

Herb

8.
Skórzany portfel 
męski

Portfel męski ze skóry cielęcej wyposażony w 
miejsce na bilon, 2 kieszenie na banknoty, 
kieszeń zamykaną na suwak, 6 miejsc na karty 
kredytowe, 7 kieszeni na dokumenty, w tym 1 
transparentną
Wymiary: 12,5 x 9,5 cm

Logo wytłaczane na 
skórze.Tłoczenie 4 x 
1 cm
w miejscu 
uzgodnionym z 
Zamawiającym

100

Herb i Województwo 
Wielkopolskie

Damski portfel ze skóry cielęcej naturalnej z Logo wytłaczane na  Herb i Województwo 

9.
Skórzany portfel 
damski

miejscem na karty kredytowe, dokumenty, 
banknoty, miejsce na bilon zamykana na bigiel; 
kolor czerwony, materiał: skóra cielęca 
naturalna; wymiary: 13, 5 x 10 x 2, 5 cm (+/- 
1cm); Wysokiej jakości skóra licowa, wygląd nie 
pozostawia wątpliwości, że portfel wykonany 
jest ze skóry naturalnej (certyfikat 
autentyczności skóry), szwy wykonane w 
sposób estetyczny wytrzymałą nicią, bigiel 
zamykający miejsce na bilon wykonany z 
wytrzymałego metalu, wnętrze portfela wyłożone 
kolorystycznie dobraną podszewką wykonaną z 
dobrej jakości materiału, 

skórze 

100

Wielkopolskie
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10. Pióro wieczne

Pióro wieczne,stal satynowa , korpus i nasadka 
w kolorze stali.
Sekcja metalowa.Stalówka z wysoko 
gatunkowej stali.Rozmiar stalówki F
Sposób napełniania: naboje.Dopuszczalny kolor 
kolor czarny po uzgodnieniu z zmamwiajacym. 
Eleganckie opakowanie.
Wymiary długość zakręconego pióra 13cm
długość ze skuwką z tyłu 16cm +- 2 cm

Grawer laserowy.
Rozmiar 
znakowania: 4 × 1 
cm, w miejscu 
uzgodnionym z 
Zama-wiającym.

50

grawer  Województwo 
Wielkopolskie

11. Metalowy brelok 

Metalowy brelok  z matowym wykończeniem; 
kolor: srebrny. Wymiary: 8, 5 x 3, 5 x 1 cm.    nie 
występują pęknięcia, zarysowania
powierzchnia jest gładka i estetycznie 
wykonana

sitodruk, grawer 
laserowy lub 
wytrawianie metalu

50

grawer z jednej strony Herb z 
drugiej Województwo 

Wielkopolskie

Blok biurowy w kratkę A4 /50 kartek w kratę
Kartki odrywane od góry

na każdej stronie 
logo Urzędu 
Marszałkowskiego+ 
pełny adres Urzędu 
Marszałkowskiego, 
Departament 
Srodowiska

na każdej stronie logo Urzędu 
Marszałkowskiego + adres: 
Departament Środowiska

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34,

12.
Blok biurowy A4 
w kratk ę - 50 stron

Srodowiska

50

al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań

tel.: 61 62 66 400
fax: 61 62 66 401
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13. Torba papierowa

Torba papierowa kolorowa (kolor wskazany ze 
wzornika PANTONE 532 C) o wymiarach 32 
(wysokość) x 24 (szerokość) x 9 (głębokość) 
dopuszczalna   tolerancja   +/-   10%;   , karton 
170g/m2, biały jednostronnie kredowany; 
uszlachetnienie laminat matowy, dno 
wzmocnione (wzmacniająca tekturka); nadruk 
na dwóch bokach w kolorze białym – herb oraz 
napis Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego; uchwyt ze sznurka 
polipropylenowego 5 mm w kolorze granatowym

Na dwóch bokach 
nadruk w kolorze 
białym – herb oraz 
napis Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego . 
Projekt graficzny 
podlega konsultacji i 
akceptacji przez 
Zamawiającego

50

 Herb i Samorząd 
Województwa 

Wielkopolskiego;

14. Torba papierowa

Torba papierowa kolorowa (kolor wskazany ze 
wzornika PANTONE 532 c) o wymiarach 23 
(wysokość) x 12 (szerokość) x 7 (głębokość) 
dopuszczalna   tolerancja   +/-   10%;   , karton 
170g/m2, biały jednostronnie kredowany; 
uszlachetnienie laminat matowy, dno 
wzmocnione (wzmacniająca tekturka); nadruk 
na dwóch bokach w kolorze białym – herb oraz 
napis Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego; uchwyt ze sznurka 
polipropylenowego 4 mm w kolorze granatowym

Na dwóch bokach 
nadruk w kolorze 
białym – herb oraz 
napis Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego . 
Projekt graficzny 
podlega konsultacji i 
akceptacji przez 
Zamawiającego

50

 Herb i Samorząd 
Województwa 

Wielkopolskiego;

15.
Zestaw do pisania 3-
częściowy

Zestaw składający się z pióra wiecznego, pióra 
kulkowego (czarny atrament) i długopisu 
(niebieski tusz), wykonane z litego czarnego 
metalu wykończonego lakierem fortepianowym i 
elementami chromowanymi, pakowany w etui z 
metalową płytką.Wymiary:13,8 x 1,1 cm / 
pudełko:17,8 x 6,6 x 2,5 cm

Tampodruk
Rozmiar 
znakowania: 5 × 0,8 
cm, w miejscu 
uzgodnionym z 
Zamawiającym

75

 Herb i Województwo 
Wielkopolskie

16.
Etui na wizytówki i 
karty lojalnosciowe

Skóra naturalna. Wewnątrz dwie przezroczyste 
kieszenie na różności oraz 20 miejsc na 
wizytówki i karty z przezroczystej mocnej 
folii. Całość dla bezpieczeństwa zamykana 
subtelnym językiem na zatrzask.wymiary  
wysokość 75 mm  szerokość 115 mm grubość 
15 mm (+- 1 cm)

Logo wytłaczane na 
skórze.Rozmiar 
znakowania: 5 × 0,8 
cm, w miejscu 
uzgodnionym z 
Zamawiającym

40

 Herb i Województwo 
Wielkopolskie
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17. Wizytownik

Wymiary:13,8 x 1,1 cm / pudełko:17,8 x 6,6 x 
2,5 cm. 12 przegródek na karty. 

Rozmiar 
znakowania: 5 × 0,8 
cm, w miejscu 
uzgodnionym z 
Zamawiającym

20

 Herb i Województwo 
Wielkopolskie
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