nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.19.2012

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa materiałów promocyjnych
do Urzędu Miasta Łodzi określonych co do rodzaju i ilości w poniższych opisach
dotyczących poszczególnych części zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby
Zamawiającego tj. Łódź ul. Piotrkowska 104, własnym transportem wraz
z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez
Zamawiającego, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi
kosztami.
3. Wykonawca winien dostarczyć projekty pojedynczych materiałów promocyjnych,
objętych zamówieniem w celu przedłożenia do akceptacji pod względem szaty
graficznej w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy.
4. W przypadku wniesienia uwag do przedstawionych projektów materiałów
promocyjnych Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
przedstawi poprawione projekty.
5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności,
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu
posiadanej wiedzy, profesjonalnych umiejętności i z użyciem najlepszych
materiałów.
6. Zamówienie podzielone jest na 11 określonych części.
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CZĘŚĆ 1 pn. „Dostawa koszulek i metek żakardowych”
1. Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa koszulek i metek
żakardowych określonych poniżej:

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Koszulka T-Shirt Męska
SKŁAD (gramatura)
100% bawełny długowłóknistej,
gramatura min.185 gr/m2
KOLOR
koszulka biała z czerwonym
nadrukiem (200 szt.) oraz koszulka
czerwona z białym nadrukiem (200
szt)
ROZMIAR
S, M, L ,XL, XXL
ILOŚĆ
Czerwona
S - 20 sztuk
M – 40 sztuk
L – 70 sztuk
XL- 50 sztuk
XXL - 20 sztuk
Biała
S - 20 sztuk
M – 40 sztuk
L – 70 sztuk
XL- 50 sztuk
XXL - 20 sztuk
INNE WAŻNE INFORMACJE
- pakowanie jednostkowe w
torebkę z folię samoprzylepną
- taśma wzmacniająca
przy ramionach, cienki ścieg
formujący kształt
- na dole lewego rękawa wszyta
metka żakardowa z logo Łódź
Kreuje
ZDOBIENIE
nadruk jednobarwny, logo Młodzi w
Łodzi
oraz
adres
strony
www.mlodziwlodzi.pl
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Koszulka T-Shirt damski
SKŁAD (gramatura)
100% bawełny długowłóknistej,
gramatura min.185 gr/m2
KOLOR
koszulka biała z czerwonym
nadrukiem
(200
szt.)
oraz
koszulka czerwona z białym
nadrukiem (200 szt)
WYMIAR
S, M, L ,XL
ILOŚĆ
Czerwona
S - 40 sztuk
M – 70 sztuk
L – 70 sztuk
XL- 20 sztuk
Biała
S - 40 sztuk
M –70 sztuk
L – 70 sztuk
XL- 20 sztuk
INNE WAŻNE INFORMACJE
- pakowanie jednostkowe w
torebkę z folię samoprzylepną
- taśma wzmacniająca
przy ramionach, cienki ścieg
formujący kształt
- na dole lewego rękawa wszyta
metka żakardowa z logo Łódź
Kreuje
ZDOBIENIE
nadruk jednobarwny, logo Młodzi
w Łodzi oraz adres strony
www.mlodziwlodzi.pl
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Metka żakardowa tkana

KOLOR
Cztery kolory logotypu Łódź Kreuje na
białym tle
WYMIAR
1,5 x 3 cm.
ILOŚĆ
1000 sztuk
INNE WAŻNE INFORMACJE
Do wszycia na rękawach t-shirtów
męskich i damskich, na kieszeni bluzy
oraz na klapie saszetki na dokumenty.

nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.19.2012

CZĘŚĆ 2 pn. „Dostawa znaczków pin”
1. Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa znaczków pin określonych
poniżej:

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Znaczek pin z logo
SKŁAD
metal
KSZTAŁT
prostokątny
WYMIAR
szerokość ok. 17 mm,
wysokość ok. 24 mm
ILOŚĆ
500 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
- pakowany jednostkowo w dowolne pudełko
- zapięcie motylkowe
KOLOR
biały z kolorowym logo
ZDOBIENIE
logo tłoczone, wypełnione
pokryta
żywicą,
zgodne
wizualizacją
- rozmiar
cała powierzchnia znaczka
- ilość kolorów
4
- metoda
dowolna

emalią, całość
z
załączoną
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Znaczek pin z logo
SKŁAD
metal
KSZTAŁT
prostokątny
WYMIAR
szerokość ok. 17 mm,
wysokość ok. 24 mm
ILOŚĆ
500 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
- pakowany jednostkowo w dowolne pudełko
- zapięcie motylkowe
KOLOR
tło czarne z jednokolorowym białym logo
ZDOBIENIE
logo tłoczone wypełnione emalią, całość pokryta
żywicą, zgodne z załączoną wizualizacją
- rozmiar
cała powierzchnia znaczka
- ilość kolorów
1
- metoda
dowolna
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CZĘŚĆ 3 pn. „Dostawa gier alfabeta”
1. Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa gier alfabeta określonych
poniżej oraz w załączniki nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia:

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Gra - Alfabeta
SKŁAD (gramatura)
- pleksi bezbarwna
- karton 160-220g/m2
- tektura 400-600 g/m2
- kątownik malowany proszkowo
KOLOR
Jak w załączniku
WYMIAR
Jak w załączniku
ILOŚĆ
1400

INNE WAŻNE INFORMACJE
W załączniku specyfikacja, rysunki techniczne i
metoda produkcji.
Opisy na pudełku oraz instrukcja do gry w dwóch
wersjach językowych [polskiej i angielskiej],
dostarczonych przez Zamawiającego.
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CZĘŚĆ 4 pn. „Dostawa teczek i notesów”
1. Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe.
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa teczek i notesów
określonych poniżej:

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Błąd! Nie można tworzyć obiektów Teczka tekturowa zgodnie z załączoną wizualizacją
przez edycję kodów pól.

Błąd! Nie można tworzyć obiektów SKŁAD
przez edycję kodów pól.
Karton o gramaturze min. 300g/m2

KOLOR
biała strona zewnętrzna z czterokolorowym logo,
strona wewnętrzna niebieska
WYMIAR
pozwalający na włożenie kilkunastu kartek A4,
wykrojnik według załączonej wizualizacji
ILOŚĆ
2000 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
- drukowana na kartonie, wykończona folią mat
- grzbiet o grubości 5mm.
- wewnątrz zabezpieczenia chroniące dokumenty
przed
wypadaniem
zgodnie
z
załączoną
wizualizacją
ZDOBIENIE
logo według załączonej wizualizacji
- rozmiar
zgodnie z wizualizacją
- ilość kolorów
4+1
- metoda
offset
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Notatnik B5, 100 kartkowy z tekturową
okładką z przodu i z tyłu, na spirali
SKŁAD
papier min. 80 g/m2
okładka kredowany min. 280 g/m2
KOLOR
kartki koloru białego w kratkę, nadruk
jeden kolor, okładka według projektu
Zamawiającego
pełen
kolor
jednostronnie
WYMIAR
B5
ILOŚĆ
500 sztuk
INNE WAŻNE INFORMACJE
bindowanie spiralne z dłuższego boku,
kolor bindowania czerwony
ZDOBIENIE
okładka – nadruk zgodnie z projektem
Zamawiającego, pełen kolor, kartki w
kratkę nadruk jeden kolor

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Notatnik 80 kartkowy z tekturową okładką z przodu
i z tyłu
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SKŁAD
papier min. 80g/m2
okładka min. 300g/m2
KOLOR
kartki koloru białego w kratkę, okładka według
wizualizacji
WYMIAR
10x20 cm
ILOŚĆ
2000 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
bindowanie spiralne od góry, kolor bindowania biały
ZDOBIENIE
okładka – nadruk zgodnie z załączoną wizualizacją,
kartki w kratkę.
- rozmiar
zgodne z załączoną wizualizacją
- ilość kolorów
okładka 2+1

- ilość kolorów
strony 1+0

- metoda
offset

- metoda
offset

Część IV

CZĘŚĆ 5 pn. „Dostawa smyczy poliestrowych”
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Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe,
39 29 41 00 - 0 artykuły informacyjne i promocyjne
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa smyczy poliestrowych
określonych poniżej:
1.

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Smycz poliestrowa
SKŁAD (gramatura)
100% poliester
KOLORY
zgodnie z załączoną wizualizacją dwa kolory na
zewnętrznej stronie jeden kolor na wewnętrznej
WYMIAR
ok. 90 cm x 1,5 cm
ILOŚĆ
1700 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
zakończenie karabińczyk i końcówka do
tel. komórkowego umocowany za pomocą
kółeczka na ramieniu karabińczyka
ZDOBIENIE
na wierzchniej i spodniej stronie smyczy na całej
długości według załączonej wizualizacji
- rozmiar
wysokość nadruku ok. 1 cm
- ilość kolorów
2+1
- metoda
transfer/sitodruk/sublimacja
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Część V

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Smycz poliestrowa
SKŁAD (gramatura)
100% poliester
KOLORY
zgodnie z załączoną wizualizacją cztery kolory
na zewnętrznej stronie, jeden kolor na
wewnętrznej
WYMIAR
ok. 90 cm x 1,5 cm
ILOŚĆ
1700 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
zakończenie karabińczyk i końcówka do tel.
komórkowego umocowany za pomocą kółeczka
na ramieniu karabińczyka
ZDOBIENIE
na wierzchniej i spodniej stronie smyczy na całej
długości według załączonej wizualizacji
- rozmiar
wysokość nadruku ok. 1 cm
- ilość kolorów
4+1
- metoda
transfer/sitodruk/sublimacja
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CZĘŚĆ 6 pn. „Dostawa pendrive”
Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe,
39 29 41 00 - 0 artykuły informacyjne i promocyjne
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa pen drive określonych
poniżej:
1.

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Pendrive
OPIS
Pojemność: 1GB, 2 GB
KOLOR
Tło czarne z jednokolorowym logo
Obudowa plastikowa
WYMIAR
Minimum: szerokość 2cm, długość 4cm
ILOŚĆ
2GB – 600 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
- USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1
- system operacyjny: Windows
98/NT/ME/2000/XP/Vista/7
- gwarancja: minimum 12 m-cy
ZDOBIENIE
Nadruk na obudowie w jednym miejscu
- rozmiar
Co najwyżej ½ wielkości,
Dopasowany do wielkości pen driva
- ilość kolorów
1 [biały]
- metoda
dowolna
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Część VI

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Pendrive
OPIS
Pojemność: 8 GB
Kształt postaci Wróbla Ćwirka z bajki
Materiał: silikon.
KOLOR
Pełny kolor
WYMIAR
Sugerowane: 60x45x8 mm
ILOŚĆ
400 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
- USB 2.0 kompatybilne z USB 1.1
- system operacyjny: Windows
98/NT/ME/2000/XP/Vista/7
- gwarancja: minimum 12 m-cy
Jednostkowe opakowanie metalowe z wyściółką
z gąbki
ZDOBIENIE
Biało-pomarańczowo-brązowo-szary, zgodnie z
załączoną wizualizacją
- rozmiar:
cała powierzchnia
- ilość kolorów:
zgodnie z załączoną wizualizacją
- metoda
dowolna
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CZĘŚĆ 7 pn. „Dostawa chust - bandamek”
1. Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe,
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa bandamek określonych
poniżej:

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Bandana – chusta
SKŁAD (gramatura)
TKANINA - 100% bawełna,
gramatura 140-180 gr/m2
KOLOR
gładka, w kolorze: magenta, cyan, yellow, czarny
WYMIAR
60 x 60 cm
ILOŚĆ
Cyan:
1250
Magenta: 1250
Yellow: 1250
Czarny: 1250
INNE WAŻNE INFORMACJE
brzegi obrębione dwuigłową maszyną do szycia.
50% chust pakowane zbiorczo, 50% pakowane
pojedynczo
w
opakowanie
foliowe
[proporcjonalnie dla każdego z kolorów]
ZDOBIENIE
Druk jednokolorowy
- rozmiar zdobienia
zgodnie z załączoną wizualizacją

- ilość kolorów
1
- metoda
sitodruk
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CZĘŚĆ 8 pn. „Dostawa materiałów promocyjnych różnych”
Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe,
39 29 41 00 - 0 artykuły informacyjne i promocyjne
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa bidonów, saszetek na
dokumenty, zakreślaczy, ołówków z gumką, kubków, toreb bawełnianych, bluz,
długopisów i zegarków określonych poniżej:
1.

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Długopis automatyczny
SKŁAD
plastik z ewentualnymi metalowymi elementami
KOLOR
długopis biały lub srebrny + czterokolorowe logo
zgodne z załączoną wizualizacją
WYMIAR
długość min. 13 cm - max 16 cm
średnica min. 0,8 cm
ILOŚĆ
2000 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
kolor wkładu niebieski lub czarny
ZDOBIENIE
nadruk na korpusie długopisu w jednym miejscu
zgodnie z załączoną wizualizacją
- rozmiar
ok. 1x1,5 cm
- ilość kolorów
4
- metoda
tampodruk/offset
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Część VIII

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Długopis automatyczny
SKŁAD
plastik z ewentualnymi metalowymi elementami
KOLOR
długopis czarny + białe logo
WYMIAR
długość min. 13cm – max. 16 cm.
średnica min. 0,8 cm.
ILOŚĆ
2000 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
kolor wkładu niebieski lub czarny
ZDOBIENIE
nadruk na korpusie długopisu w jednym miejscu
zgodnie z załączoną wizualizacją
- rozmiar
ok. 1x1,5 cm
- ilość kolorów
1
- metoda
tampodruk/offset lub inne
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Długopis plastikowy z chromowanymi
dodatkami
SKŁAD
plastik
KOLOR
Czerwono-srebrny
ILOŚĆ
5000 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
Pakowany po 100 szt. w opakowania
zbiorcze
ZDOBIENIE
Nadruk w kolorze czerwonym adres
strony www.mlodziwlodzi.pl oraz
logotyp Młodzi w Łodzi

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Długopis typu STAR
SKŁAD
metal
KOLOR
Czerwony, srebrne dodatki, kod koloru
S-06
ILOŚĆ
2000 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
Pakowany po 100 szt. w opakowania
zbiorcze
ZDOBIENIE
Grawer w kolorze srebrnym adres
strony
www.mlodziwlodzi.pl
oraz
logotyp Młodzi w Łodzi
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Długopis typu STAR
SKŁAD
metal
KOLOR
Ciemnozielony, srebrne dodatki, kod
koloru S-13
ILOŚĆ
2000 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
Pakowany po 100 szt. w opakowania
zbiorcze
ZDOBIENIE
Grawer w kolorze srebrnym adres
strony www.sds.lodz.pl

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Kubek ceramiczny
SKŁAD (gramatura)
porcelit

KOLOR
biały
WYMIAR
średnica 8-9cm
wysokość 9-10cm
pojemność 300ml
ILOŚĆ
100 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
opakowanie
tekturowe,
nie klejone (do złożenia)
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ZDOBIENIE
Logo Łodzi –
rzut z jednej strony
- rozmiar
co najwyżej 5cm x 5cm
- ilość kolorów
cztery

- metoda
dowolna odporna na zmywanie
w zmywarkach

Część VIII

Zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Kubek typu JOY (Kubek biały z
czerwonym wnętrzem,
z oryginalnym uchem, zwężający
się ku dołowi)
WYMIARY
Pojemność: 250 ml
Wymiary: 9,4 x śr. 7,92 cm
ILOŚĆ
216 sztuk
INNE WAŻNE INFORMACJE
- pakowany w pudełka kartonowe
zbiorcze (6 szt. w opakowaniu)
- nadający się do zmywania w
zmywarkach
KOLOR
Biały z czerwonym wnętrzem
ZDOBIENIE
Nadruk jednobarwny w kolorze
czerwonym, logotyp Młodzi w
Łodzi
oraz
adres
strony
www.mlodziwlodzi.pl
NAZWA
Torba bawełniana z długimi uchwytami
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SKŁAD
100% bawełna o gramaturze min.
150g/m2
KOLOR
czerwony
WYMIAR
36x42 cm
ILOŚĆ
100 szt.
ZDOBIENIE
Nadruk jednobarwny biały z jednej
strony, logotyp Młodzi w Łodzi oraz
adres strony

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Saszetka na dokumenty z wieloma
kieszeniami i paskiem na ramię
SKŁAD
polyster 420D.
KOLOR
Czerwony z czarnymi dodatkami
INNE WAŻNE INFORMACJE
- z lewej strony klapy przykrywającej
przednią zewnętrzną kieszeń (brzeg
klapy) wszyta metka żakardowa z logo
Łódź Kreuje
WYMIAR
20,5x17 cm
ILOŚĆ
100 szt.
ZDOBIENIE
Nadruk jednobarwny z jednej strony,
logotyp Młodzi w Łodzi oraz adres
strony www.mlodziwlodzi.pl
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Zakreślacz - 3w1, w eleganckiej
srebrnej obudowie - etui.
SKŁAD
plastik z ewentualnymi metalowymi
elementami
KOLOR
zakreślacz: różowy, żółty, zielony
etui: srebrny
WYMIAR
11,5x4,5x4,5 cm.
ILOŚĆ
100 sztuk
ZDOBIENIE
nadruk na etui jednobarwny, czerwony,
logotyp Młodzi w Łodzi oraz adres
strony www.mlodziwlodzi.pl

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Zatemperowany ołówek z gumką
SKŁAD
drewno
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KOLOR
czerwony
oraz
żółty
zdobiony
podłużnymi kontrastującymi
paskami
ILOŚĆ
1000 szt. kolor czerwony z białym
nadrukiem
1000 szt. kolor żółty z czerwonym
nadrukiem
INNE WAŻNE INFORMACJE
Pakowany po 100 szt. w opakowania
zbiorcze
ZDOBIENIE
Nadruk
jednobarwny
w
kolorze
czerwonym lub białym: adres strony
www.mlodziwlodzi.pl
Część VIII

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Butelka
metalowa
karabińczykiem (bidon)
SKŁAD
metal
WYMIAR
Wymiary: 17,5 x śr. 6,5 cm
Waga: 86 gram.
ILOŚĆ
150 sztuk
INNE WAŻNE INFORMACJE
- pakowany jednostkowo
pudełko kartonowe

z

w

KOLOR
Srebrny metaliczny
ZDOBIENIE
Nadruk jednobarwny w kolorze
czerwonym na całej powierzchni
butelki, logotyp Młodzi w Łodzi
oraz
adres
strony
www.mlodziwlodzi.pl
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Bluza rozpinana z kapturem
Unisex
SKŁAD (gramatura)
100% bawełna, gramatura min.300
gr/m2
KOLOR
Szary z czerwonym nadrukiem
ROZMIAR
S, M, L ,XL
ILOŚĆ 100 szt.
S - 20 sztuk
M – 30 sztuk
L – 30 sztuk
XL- 20 sztuk
INNE WAŻNE INFORMACJE
- pakowanie jednostkowe w
torebkę z folię samoprzylepną
- ściągacze przy rękawach i u dołu
bluzy, kaptur ściągany sznurkiem
bawełnianym
- na dole lewej kieszeni (brzeg
kieszeni) wszyta metka żakardowa
z logo Łódź Kreuje
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
ZDOBIENIE
Torba bawełniana
na ramię
nadruk
jednobarwny
czerwony,
logo Młodzi w Łodzi oraz adres
strony www.mlodziwlodzi.pl

nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.19.2012

SKŁAD (gramatura)
100% bawełna
gramatura min 150g/m2
KOLOR
czarny

WYMIAR
około 30 x 40 x 5 cm
ILOŚĆ
75 szt.
INNE WAŻNE INFORMACJE
zdobienie
umieszczone
na przodzie torby
ZDOBIENIE
Logo Łodzi z jednej strony

- rozmiar
co najwyżej 20cm x 20cm
- ilość kolorów
cztery

- metoda
dowolna
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Zegarek kwarcowy, wskazówkowy z silikonowym
paskiem i silikonową obudową
SKŁAD
Silikon, plastik, metal
Mechanizm zegarka kwarcowy, na baterie
KOLOR
Pasek, obudowa, tarcza: magenta, cyan, yellow,
czarny
WYMIAR
Długość paska: 22-26 cm
Szerokość paska: 2-3,5 cm
Tarcza: kwadrat [zaokrąglone rogi] o boku 4-5 cm
ILOŚĆ
Cyan:
125
Magenta: 125
Yellow: 125
Czarny: 125
INNE WAŻNE INFORMACJE
Zapięcie – sprzączka metalowa
Gwarancja [w tym na mechanizm]: minimum 12
miesięcy.
Na tarczy jedynie logo i ewentualne oznaczenia
godzin [bez innych znaków i napisów]
ZDOBIENIE
Druk jednokolorowy na tarczy
- rozmiar zdobienia
zgodnie z załączoną
wizualizacją
- ilość kolorów
1
- metoda
Tampodruk, laser

CZĘŚĆ 9 pn. „Dostawa gier memo”
1.

Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe,

nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.19.2012

2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa gier memo określonych
poniżej:

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Gra - duża
SKŁAD (gramatura)
- klocki z tektury litej 1,00mm i kartonu 200g/m2
- plansza na papierze g-print 170g/m2, zafoliowana
obustronnie
- przewodnik w formie książkowej na papierze kreda
błysk 115g/m2, a okładka na papierze kreda błysk
250g/m2
- instrukcja wydrukowana na papierze kreda 130g/m2
- pudełko kartonowe 350g/m2, zafoliowane

KOLOR
biały
WYMIAR
Pudełko: 24,5 x 24,5 x 9 cm
Plansza: 67,5 x 90 cm

ILOŚĆ
200
INNE WAŻNE INFORMACJE
- gra planszowa, pamięciowa o Łodzi
- 60 par klocków o wymiarach 5x5 cm – podpisy
polskie i angielskie; klocki zostały wykonane z tektury
litej 1,00mm i kartonu 200g/m2
- plansza do gry o wymiarach 67,5 x 90 cm została
zafoliowana z obu stron i wykonana na papierze gprint 170g/m2
- przewodnik w formie książkowej polsko-angielski;
wymiar przewodnika to 20x20 cm (po rozłożeniu
40x20 cm), ma objętość 72 strony. Strony w środku
zostały wykonane na papierze kreda błysk 115g/m2,
a okładka na papierze kreda błysk 250g/m2
- instrukcja do gry polsko-angielska została
wydrukowana na formacie A5 i papierze kreda
130g/m2
- gra jest zapakowana w pudełko kartonowe 350g/m2,
zafoliowane o wymiarach 24,5 x 24,5 x 9 cm
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Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Gra - mała
SKŁAD (gramatura)
- klocki z tektury litej 1,00mm i kartonu 200g/m2
- plansza na papierze g-print 170g/m2, zafoliowana
obustronnie
- przewodnik w formie książkowej na papierze kreda
błysk 115g/m2, a okładka na papierze kreda błysk
250g/m2
- instrukcja wydrukowana na papierze kreda 130g/m2
- pudełko kartonowe 350g/m2, zafoliowane

KOLOR
biały
WYMIAR
Pudełko: 15,5 x 15,5 x 4 cm
Plansza: 67,5 x 90 cm

ILOŚĆ
500
INNE WAŻNE INFORMACJE
- gra planszowa, pamięciowa o Łodzi
- 60 par klocków o wymiarach 5x5 cm – podpisy
polskie i angielskie; klocki zostały wykonane z tektury
litej 1,00mm i kartonu 200g/m2
mini
przewodnik
polsko-angielski;
wymiar
przewodnika to 9,5 x 10 cm (po rozłożeniu 60 x 48
cm), wydrukowany na papierze g-print 100g/m2
- instrukcja do gry polsko-angielska wydrukowana na
formacie A-6 na papierze kreda 130g/m2
- gra jest zapakowana w pudełko kartonowe 350g/m2,
zafoliowane o wymiarach 15,5 x 15,5 x 4 cm

CZĘŚĆ 10 pn. „Dostawa toreb filcowych”
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1. Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe,
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa toreb filcowych określonych
poniżej oraz w załączniku nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia:

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Torba filcowa
SKŁAD (gramatura)
Filc grubości 4mm i 2 mm, lub 3 mm i 3 mm
KOLOR
Grafit, cyan, magenta, yellow
WYMIAR
Zbliżony [+/- 15%] do: 450 x 303 x 140 mm
ILOŚĆ
500

INNE WAŻNE INFORMACJE
- torba szyta z 2 warstw filcu trwale połączonych
[klejonych].
W załączniku specyfikacja, rysunki techniczne i
metoda produkcji.

CZĘŚĆ 11 pn. „Dostawa wieszaków”

nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.19.2012

1. Kod CPV: 22 46 20 00 - 6 materiały reklamowe,
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wieszaków określonych
poniżej oraz w załączniku 1c do opisu przedmiotu zamówienia:

Zdjęcie poglądowe

NAZWA
Wieszaki – 4 sztuki
SKŁAD (gramatura)
- sklejka 10 mm
- karton - gramatura 160-220g/m2 [opakowanie]
- plastik [zapinki]
KOLOR
Drukowane / barwione w 4 kolorach
WYMIAR
- załącznik – specyfikacja techniczna
ILOŚĆ
500

INNE WAŻNE INFORMACJE
- metoda produkcji: frezowanie CNC
- barwienie: druk UV lub tampodruk lub
sublimacja
W załączniku specyfikacja, rysunki techniczne i
metoda produkcji.

