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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ ĘŚCI V 

Lp. Przedmiot Opis z SOPZ Uwagi i sposób 
znakowania 

Ilość 
(szt.) Wizualizacja Uwagi 

1. Długopis 

Długopis z klipem 

Kolor: biały z chromowanymi 

wykończeniami 

Materiał: aluminium  

Wymiary: 14,5 cm x 0,7 cm 

Wkład wymienny, standardowy 

w kolorze niebieskim 

Typ: przyciskany 

W zależności od ceny 

proponowanej przez firmę 

realizującą zamówienie 

uzależniamy liczbę długopisów. 

Dokładną liczbę długopisów 

uzależniamy od ceny 

proponowanej przez firmę 

realizującą zamówienie. 

Grawer laserowy  

Kolor graweru: 

granatowy 

Logo: wymiary ok. 5 x 

30 mm (umieszczone w 

górnej części) 

Logo w załączeniu 

(zdjęcie)                             

400 

 

 

2. Długopis 

Długopis z klipem  

Kolor: granatowy z chromowymi 

wykończeniami 

Wymiary: 1,3 cm x 14,5 cm 

Wkład wymienny, standardowy 

w kolorze niebieskim 

Materiał: aluminium  

Typ: przyciskany  

Dokładną liczbę długopisów 

uzależniamy od ceny 

proponowanej przez firmę 

Grawer laserowy  

Kolor graweru: biały 

Logo: wymiary ok. 5 x 

30 mm (umieszczone w 

górnej części)  

Logo w załączeniu 

(zdjęcie) 

400 Taki sam typ jak wyżej   
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realizującą zamówienie. 

3. 
Pudełko 

 

Kolor: granatowy 

Nadruk: herb Wielkopolski  

Wymiary: 42x52x7 

Materiał: obustronna okleina 

strukturalna 

 

Wytłaczany herb 

Wielkopolski w kolorze 

pudełka oraz napis 

Wielkopolska Region (w 

załączniku 1) 

Wymiar: 6 x 7 cm 

30 

 

Usztywnienie dna 

mogące stanowić 

zabezpieczenie dla 

szkła/obrazu. 

4. Wstążka  

Materiał satynowy 

Typ: dwustronna 

Kolor: czerwono-biało-żółta 

Napis: czarny 

Wzór: 3 kolory naprzemiennie w 

odstępie 5 cm  

Szerokość wstążki: 1,5 cm 

Łączna długość w rolkach: 150 m 

Logo w Załączniku 1 150m 

 

 

5. Wstążka  

Materiał satynowy 

Typ: dwustronna 

Kolor: czerwono-biało-żółta 

Napis: czarny 

Wzór: 3 kolory naprzemiennie w 

odstępie 5 cm  

Szerokość wstążki: 3 cm 

Łączna długość w rolkach: 150 m 

Logo w Załączniku 1 150m 
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6. Parasolka 

Parasolka automatyczna składana: 

 - otwierana i składana jednym, 

lekko działającym przyciskiem  

-  w kolorze granatowym  

- z pokrowcem w kolorze parasolki 

- 8 żeber 

- wykonana z włókna szklanego i z 

poliestru pongee (zależy nam na 

tym, aby produkt był wytrzymały w 

związku z czym dopuszczamy 

możliwość użycia materiałów 

lepszej jakości) 

- zakończona granatową lub jeśli nie 

będzie takiej możliwości czarną 

rączką 

-stelaż parasolki w kolorze czarnym 

lub granatowym 

- długość parasolki po złożeniu max. 

30 cm (może być troszkę mniejsza) 

- średnica czaszy 100 cm 

nadruk w kolorze 

białym: na parasolce na 

jednym tylko żebrze i 

pokrowcu: 

www.wielkopolska.eu  

 

Logo w Załączniku 1 

wymiary: 13 x 1 cm 

Miejsce: zdjęcie poniżej 

40 
 

 
 

 

7. Parasolka 

Parasolka automatyczna składana: 

 - otwierana i składana jednym, 

lekko działającym przyciskiem  

-  w kolorze czarnym 

- z pokrowcem w kolorze parasolki 

- 8 żeber 

- wykonana z włókna szklanego i z 

poliestru pongee (zależy nam na 

tym, aby produkt był wytrzymały w 

związku z czym dopuszczamy 

nadruk w kolorze 

białym: na parasolce na 

jednym tylko żebrze i 

pokrowcu: 

www.wielkopolska.eu  

 

Logo w Załączniku 1  

wymiary: 13 x 1 cm 

miejsce: jak na zdjęciu, 

na jednym żebrze 

40 
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możliwość użycia materiałów 

lepszej jakości) 

- zakończona granatową lub jeśli nie 

będzie takiej możliwości czarną 

rączką 

-stelaż parasolki w kolorze czarnym 

lub granatowym 

- długość parasolki po złożeniu max. 

30 cm (może być troszkę mniejsza) 

- średnica czaszy 100 cm 

 

Każdy artykuł będzie bezpośrednio wysłany do Brukseli. 


