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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części IV

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ 

1. Pamięć USB 

Pamięć USB w kolorze szarym o 

pojemności 16 GB. Urządzenie 

powinno być wyposażone w 

mechanizm wysuwany bez zatyczki 

oraz otwór pozwalający na 

zamocowanie smyczy lub 

wykorzystanie go jako breloka do 

kluczy. 

 

2. Powerbank 

Powerbank w kolorze szarym, 

umożliwiający ładowanie urządzeń 

elektronicznych za pomocą kabla 

USB. Długość kabla zakończonego 

złączem microUSB powinna być nie 

mniejsza niż 25 cm. Urządzenie 

powinno być wyposażone w 

akumulator litowo-jonowy. Powinno 

posiadać przełącznik on/off, , 

pojemność 10.400 mAh, natężenie 

wyjściowe: DC 2100 mA, napięcie 

wejściowe: DC 4,5 V– 5,2 V, napięcie 

wyjściowe: DC 5 V . 
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Pakiet nr 1 

Nadruk logo: 

Wielkopolska. 

Kultura u 

podstaw na 

środku 

przedmiotu. 

100 

Nadruk logo: 

Wielkopolska. 

Kultura u 

podstaw na 

środku 

przedmiotu. 

60 

Załącznik nr 5D do SIWZ 

Uwagi 

 

Logo i hasło Wielkopolska. 

Kultura u podstaw zgodne z 

załącznikiem. Dopuszczalny 

inny kolor po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

Logo i hasło Wielkopolska. 

Kultura u podstaw zgodne z 

załącznikiem. Dopuszczalny 

inny kolor po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 
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3. Słuchawki 

Słuchawki nauszne w kolorze 

szarym o pasmie przenoszenia nie 

mniejszym niż 20 Hz – 18 kHz, o 

dynamice nie mniejszej niż 100 dB,  

powierzchnia styku z uchem 

użytkownika powinna być 

wyściełana materiałem  

skóropodobnym w kolorze szarym. 

Słuchawki powinny posiadać 

regulację rozmiaru, kabel  

w kolorze szarym o długości nie 

mniejszej niż 1,2 m, zakończony 

wtyczką typu audio Jack 3,5 mm. 

 

Nadruk logo: 

Wielkopolska. 

Kultura u 

podstaw na 

środku obydwu 

zewnętrznych 

części obudowy 

słuchawki. 

40 

 

Logo i hasło Wielkopolska. 

Kultura u podstaw zgodne z 

załącznikiem. Dopuszczalny 

inny kolor po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

4. 
Głośnik 

Bluetooth 

Głośnik Bluetooth w kolorze szarym, 

moc odtwarzania: 2x3 Watt, z 

Bluetooth w wersji 2.1, do łączenia 

ze smartfonem, tabletem, 

odtwarzaczami mp3 z Bluetooth. 

Głośnik powinien posiadać  gniazdo 

line-in do łączenia z urządzeniami 

zewnętrznymi w zawierać w 

zestawie kabel audio jack 3.5 mm o 

długości nie mniejszej niż 50 cm.  

Głośnik powinen być wyposażony w 

baterię litowo-jonową 

wielokrotnego ładowania, 

pojemność ok. 1200 mAh i zawierać 

kabel ładujący USB z końcówką 

micro USB o długości nie mniejszej 

niż 50 cm. 

 

Nadruk logo: 

Wielkopolska. 

Kultura u 

podstaw z 

prawej strony 

górnej 

powierzchni 

przedmiotu. 

40 

 

Logo i hasło Wielkopolska. 

Kultura u podstaw zgodne z 

załącznikiem. Dopuszczalny 

inny kolor po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 
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5. 
Kubek 

termiczny 

Kubek termiczny w kolorze szarym, 

wykonany ze stali nierdzewnej, z 

odkręcanym wieczkiem, z 

wbudowanym otworem do picia, z 

uchwytem z tworzywa sztucznego i 

gumowanym spodem dla lepszej 

przyczepności. Pojemność kubka 

powinna wynosić około  330ml. 

 

Nadruk logo: 

Wielkopolska. 

Kultura u 

podstaw na 

środku 

przedmiotu. 

50 

Logo i hasło Wielkopolska. 

Kultura u podstaw zgodne z 

załącznikiem. Dopuszczalny 

inny kolor po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

6. Lampka USB 

Lampka USB w kolorze szarym 

przeznaczona do laptopów, power 

banków oraz wielu innych urządzeń 

elektronicznych. Lampka powinna 

być wyposażona w giętki przewód o 

długości minimum 40 cm, 

umożliwiający  regulację jej 

położenia. Lampka powinna 

posiadać białe diody LED, mające 

gwarancję pracy przez 8000h. 

Urządzenie powinno być zasilane ze 

złącza USB 2.0, podłączanego do 

portu USB w komputerze czy innym 

urządzeniu. Napięcie zasilania: 5 V 

Moc: 1,2 W. 

 

Nadruk logo: 

Wielkopolska. 

Kultura u 

podstaw na 

zewnątrz oprawy 

diodowej 

przedmiotu. 

100 

 

Logo i hasło Wielkopolska. 

Kultura u podstaw zgodne z 

załącznikiem. Dopuszczalny 

inny kolor po uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 
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7. 
Układanka 

logiczna 

Układanka logiczna wykonana z 

drewna. Zapakowana w płócienny 

woreczek z nadrukiem.  

 

Nadruk logo: 

Wielkopolska. 

Kultura u 

podstaw na 

środku woreczka. 

100 

 

Logo i hasło Wielkopolska. 

Kultura u podstaw zgodne z 

załącznikiem. 
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Pakiet nr 2 

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Sposób znakowania Ilość (szt.) Wizualizacja Uwagi 

1.
Torba 

sportowa 

Torba sportowa z komorą główną 

na suwak, kieszenią przednią na 

rzep, kieszeniami po obu stronach, 

mocna rączka, regulowany i 

odpinany, wyściełany pasek na 

ramię. 

 

Wymiary: ok. 48 x 30 x 27 cm  

Materiał: 600D Polyester 

Kolory: szary, ciemnoniebieski. 

Dopuszczalny inny kolor po 

uzgodnieniu z wykonawcą. 
 

Nadruk kolorowy zgodny z 

projektem przedstawionym 

poniżej na boku torby. 

100 

 

 

 


