
 

 

1 

 

                   Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją działań informacyjno-promocyjnych Projektu 

pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą” (dalej zwany „Projektem”), współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Informacje na temat realizowanego Projektu znajdują się pod linkiem:  

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/jrp/aktualnosci/  

GADŻETY 

 

Asortyment i jego opis zawiera niniejsza tabela. Materiały promocyjne (zwane dalej „gadżetami”) dedykowane 

są Projektowi oraz związane są z charakterem realizowanego Programu Infrastruktura i Środowisko.  

Wszystkie podane wymiary gadżetów określone słowem „około” należy traktować, jako przybliżone. 

Zamawiający dopuszcza zmianę tychże wymiarów w zakresie +/- 20% jako zgodnych z treścią SIWZ. Parametry 

techniczne podane przez Zamawiającego należy traktować, jako minimalne. Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami 

poglądowymi, dobranymi przypadkowo. 

 

 

l.p. Materiał promocyjny 

Sugerowany wygląd produktu 
Opis przedmiotu zamówienia 

(1) (2) (3) 

1. 

Power bank 10 000 mAh 

 

Opis: Power bank z diodą-wskaźnikiem ładowania, z gniazdami 

USB i micro USB. Pojemność: około 10 000 mAh. Kolory power 

banków do wyboru Zamawiającego. Rozmiar, około: 115 x 65 x 75 

mm. Waga około: 200g, input: 5v/800 mA, output: 5v/1000 mA. 

W zestawie: kabel dwustronny z końcówkami USB i micro USB. 

Materiał: Aluminium. 

Opakowanie: Eleganckie pudełko kartonowe. 

Znakowanie: Na power banku, w sposób najbardziej elegancki dla 

tego produktu. 

Jedna strona: 2 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa 

Zamawiającego i ewentualnie adres strony internetowej. 

Ilość: 150 szt. 

http://www.tram-silesia.pl/www/index.php/jrp/aktualnosci/
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2. 

Power bank z podświetlaną grafiką 

 

 

Opis: Power bank z podświetlaną grafiką o pojemności około 

5400mAh na minimum 500 doładowań, z wyświetlaczem liczby 

doładowań. output: 5v/1000 mA  i 5v/1500. Wykonawca załączy 

do oferty paletę kolorów obudów, wśród których znajdować się 

winny kolor: czarny, srebrny. 

W zestawie: kabel dwustronny z końcówkami USB i micro USB.  

Opakowanie: jednostkowe -  czarne kartonowe pudełko 

Projekt grafiki w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Realizacja po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

2 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa i logo 

Zamawiającego i ewentualnie adres strony internetowej. 

Ilość: 300 szt. 

3. 

Zestaw podróżny 

 

Opis: Zestaw podróżny składający się z nadmuchiwanej 

welwetowej poduszki na ramiona, opaski na oczy i kompletu 

zatyczek do uszu. Wszystko zamykane w etui na zamek  

Opakowanie: jednostkowe 

Znakowanie: w sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

Etui i poduszka: 2 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa 

Zamawiającego i ewentualnie adres strony internetowej. 

Ilość: 100 kpl. 

4. 

Adapter-ładowarka samochodowa 

do telefonu (wejście USB) 

 

Opis: Niewielkich rozmiarów uniwersalna ładowarka 

samochodowa do urządzeń USB podłączana do wejścia 

zapalniczki samochodowej. Dwa wejścia USB typ A. 

Kompatybilna z większością urządzeń elektronicznych 

wyposażonych w port USB. Przeznaczona do ładowania telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPodów, iPhonów, PDA, itp. 

Wskaźnik LED. Wejście: 12-24V. Wyjście: 5V/4200mA.  

Opakowanie: jednostkowe, kartonowe pudełko. 

Znakowanie: w sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

2 logotypy w wariancie minimalnym oraz strona internetowa 

Zamawiającego. 

Ilość: 300 szt. 

5. 

Opaski odblaskowe z nadrukiem 

 

 

Opis: Opaski odblaskowe zapinane na rzep z pełną regulacją 

obwodu. Wykonawca załączy do oferty paletę kolorów, wśród 

których znajdować się winny kolor: żółty, czarny, zielony. 

Wymiary produktu: szerokość od  2,5 cm do 4 cm, długość 50cm. 

Opakowanie : jednostkowe. 

Projekt nadruku w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Druk po akceptacji Zamawiającego. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

2 logotypy w wariancie minimalnym oraz strona www. i nazwa 

Zamawiającego. 

Ilość: 2000 szt. 
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6. 

Opaski odblaskowe samozaciskowe 

w kształcie tramwaju 

 

Opis: samozaciskowa opaska odblaskowa w kształcie tramwaju. 

Materiał: blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią 

pryzmatyczną, spód materiał typu flock łagodny dla dłoni 

(wewnątrz opaski dodatkowa warstwa folii pcv chroniąca pryzmat 

przed zniszczeniem lub przetarciem). 

Wymiary: około 34 cm x 3,5 cm. 

Opakowanie: jednostkowe. 

Projekt nadruku w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Druk po akceptacji Zamawiającego. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

3 logotypy w wariancie minimalnym oraz nazwa Zamawiającego  

i strona www, ewentualnie nazwa projektu. 

Ilość: 2000szt.  

7. 

Długopis touch-pen 

 

Opis: Długopis wykonany z metalu łączący funkcje: długopisu  

i touch pena. Długopis automatyczny, wkład piszący niebieski, 

końcówka długopisu z gumką umożliwiającą obsługę ekranów 

dotykowych (tablety, smartfony itp.) 

Materiał: metal., kolor: czarny 

Wymiary: około 124 x 10 mm.  

Opakowanie: jednostkowe  

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

Jedna strona: 2 logotypy w wariancie minimalnym, 

Druga strona: nazwa Zamawiającego i strona www.  

Ilość: 500 szt. 

8. 

Zestaw piśmienniczy  

(3 długopisy, zakreślacz, ołówek) 

 

Opis: Zestaw piśmienniczy składa się z trzech długopisów  

w trzech kolorach - niebieskim, czarnym oraz czerwonym, a także 

z zakreślacza i ołówka automatycznego. Artykuły piśmiennicze są 

umieszczone w etui z tworzywa. Kolor: biały lub czarny do 

wyboru Zamawiającego. 

Wymiary: około 140 x 60 x 14 mm (etui); około 126 x 9 x 9 mm 

(długopis).  

Materiał: tworzywo. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

Jedna strona: 2 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa 

Zamawiającego i ewentualnie strony www. 

Druga strona: informacja o współfinansowaniu, tytuł projektu. 

Ilość:  500 kpl. 
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9. 

Elegancki wskaźnik laserowy 

 

 

 

Opis: metalowy wskaźnik laserowy w kolorze czarnym lub 

srebrnym z długopisem. Pakowany w  metalowe etui, najlepiej w 

kolorze wskaźnika. Długopis z czarnym lub niebieskim wkładem.  

Materiał : metal 

Wymiary: około 158 x 14 mm (wskaźnik). 

Opakowanie jednostkowe : kartonik. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

Etui: 3 logotypy w wariancie podstawowym, informacja  

o współfinansowaniu, tytuł projektu, nazwa zamawiającego. 

Na wskaźniku: 2 logotypy w wariancie minimalnym oraz nazwa 

Zamawiającego lub strona www. 

Ilość: 200 szt. 

10. 

Kredki 12 szt. 

 

Opis: Zestaw 12 drewnianych kredek ołówkowych, 

temperowanych, barwionych zewnętrznie w opakowaniu 

kartonowym z nadrukiem, intensywnie rysujących przy 

niewielkim nacisku. 

Wymiary: około 175 mm.  

Opakowanie:  karton przyjazny dla środowiska.  

Znakowanie: na opakowaniu, w sposób najwłaściwszy dla danego 

rodzaju produktu: 

1. strona opakowania: 3 logotypy w wariancie podstawowym, 

nazwa Zamawiającego, nadruk kolorowy. 

2. strona opakowania: strona www, nazwa Projektu, informacja  

o współfinansowaniu z UE, nadruk kolorowy. 

Ilość: 500 kpl. 

11. 

 

Pendrive z zawieszką – silikon 8 GB 

 

 

Opis: Pendrive z twardego silikonu w kształcie maskotki 

przedstawionej na rysunku obok. Pojemność 8 GB. USB 3.0 

Projekt w gestii Wykonawcy zgodnie z zastrzeżonym wzorem 

dostarczonym przez Zamawiającego w formie plików.  Wykonanie 

po akceptacji projektu przez Zamawiającego. 

Opakowanie: jednostkowe – woreczek foliowy z taśmą 

samoprzylepną 

Znakowanie: technika znakowania dostosowana do produktu,  

2 logotypy w wariancie minimalnym oraz nazwa 

Zamawiającego. 

 Ilość: 1000 szt. 

12. 

Lampka LED do komputera, 

laptopa USB 

 

Opis: Lampka diodowa do notebooków i komputerów 

stacjonarnych z końcówką USB. Ilość diod LED min. 13 

zabudowanych w min. dwóch rzędach. Giętki przewód 

umożliwiający ustawienie lampki pod dowolnym kątem.  

Opakowanie: jednostkowe, kartonowe pudełko. 

Znakowanie: technika znakowania dostosowana do produktu.  

2 logotypy w wariancie minimalnym oraz  strona www 

Zamawiającego i/lub nazwa Zamawiającego.  

Ilość: 300 szt. 
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13. 

Kubek termiczny 

  

Opis: Estetyczny, wykonany z trwałych materiałów kubek, typu 

np. niekapek pełniący funkcję termosu. Wnętrze stalowe, 

utrzymujące ciepło min. 4 godz. Obudowa powinna chronić dłonie 

przed poparzeniem w trakcie trzymania kubka wypełnionego 

gorącym napojem. Pojemność około 450 ml.  

Materiał: metal, tworzywo.  

Opakowanie: jednostkowe. 

Znakowanie: 3 logotypy w wariancie minimalnym oraz nazwa 

Zamawiającego i strona www, ewentualnie nazwa projektu. 

Technika znakowania dostosowana do produktu.  

Ilość: 100 szt. 

14. 

Parasol automatyczny składany 
Opis: Parasol rozkładany automatycznie o solidnej konstrukcji; 

poszycie i pokrowiec – nylon 170T, 3-częściowa metalowa laska  

i metalowe szyny, czarny uchwyt z tworzywa sztucznego, może 

być z elementami w kolorze srebrnym.  Kolor:  czarny, zielony, 

granatowy. Opakowanie: jednostkowe.  

Znakowanie: 3 logotypy w wariancie podstawowym oraz nazwa 

Zamawiającego i strona www.; technika znakowania dostosowana 

do produktu.  

Ilość: 100 szt. (50 szt. parasoli czarnych +25 szt. zielonych + 25 

szt. granatowych). 

15. 

Cukierki „krówki” 

 

Opis: Cukierki mleczne „krówki”, ciągutki w zaprojektowanych 

indywidualnie papierkach. Krówki dostarczane transzami zgodnie 

z zapotrzebowaniem Zamawiającego, pakowane w opakowania po 

5 kg.  

Projekt nadruku w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Druk po akceptacji Zamawiającego. 

Druk papierka: 4+0 

Znakowanie – 2 logotypy w wariancie minimalnym oraz nazwa 

Zamawiającego i strona www. 

Ilość: 350 kg  

16. 

Saszetka na szyję 

 

Opis: Nylonowa saszetka na szyję zamykana na zamek, z wieloma 

przegródkami m. in. na dokumenty,  pieniądze oraz inne drobiazgi.  

Materiał: polyester  Wykonawca załączy do oferty paletę kolorów, 

wśród których znajdować się winny kolor: czerwony, zielony. 

Wymiary: około 18 x 15 x 0,5 cm  

Znakowanie: 3 logotypy w wariancie minimalnym oraz nazwa 

Zamawiającego i strona www. Technika znakowania dostosowana 

do produktu.  

Ilość: 250 szt. 

17. 

Bańki mydlane 

 

Opis: Zabawka do robienia baniek mydlanych z grą 

zręcznościową na wieczku. Wykonawca załączy do oferty paletę 

kolorów, wśród których znajdować się winny kolor: czarny, 

zielony. 

Preferowane kolory: czerwony, zielony, itd. 

Wymiary produktu: około 9 cm x średnica: 3,5 cm 

Nadruk: 4+0  

Projekt nadruku w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Druk po akceptacji Zamawiającego. 

Opakowanie: zbiorcze 

Znakowanie: 3 logotypy w wariancie podstawowym, nazwa 

Zamawiającego, nazwa Projektu, informacja o współfinansowaniu, 
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strona www. Technika znakowania dostosowana do produktu, 

nadruk kolorowy. 

Ilość: 500 szt. 

18. 

Zestaw 6 szt. podkładek korkowych 

pod kubek 

  

Opis: 6 szt. podkładek korkowych z wizerunkami 6 różnych 

wagonów tramwajowych pod kubki  

 

Nadruk: Projekt nadruku w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Druk po akceptacji Zamawiającego. 

Wymiary: 9,3 x 9,3 cm (min. 9cm x 9 cm max. 10 cm x10 cm), 

format: kwadrat. 

Druk: 4+0, wierzchnia warstwa: folia błyszcząca, 

środek: tektura introligatorska, grubość 2 - 3 mm, 

spodnia warstwa: korek naturalny, grubość min. 1,0 mm. 

Opakowanie: eleganckie pudełko kartonowe na zestaw 6 szt.  

podkładek 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu, nadruk kolorowy. 

Podkładki: 3 logotypy w wariancie minimalnym, 

Opakowanie: 3 logotypy w wariancie podstawowym, nazwa 

Projektu i informacja o współfinansowaniu oraz strona www 

Zamawiającego. 

Ilość: 250 kpl. 

  
 

19. 

Kubek ceramiczny 
Opis:  Dwukolorowy kubek wykonany z porcelany Royal White 
(biała góra i dół – mix kolorów, np. pomarańczowy, czerwony, 

niebieski itd.). 

Wymiary ok.: wysokość: 110 mm, pojemność: 350 ml i średnica:  

86 mm, z nadrukiem,  

Nadruk: Projekt nadruku w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Druk po akceptacji Zamawiającego. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu, nadruk kolorowy. 

3 logotypy w wariancie podstawowym, nazwa Zamawiającego 

oraz strona www. 

Ilość: 250 szt. 

20. 

Clipboard A-4  
Opis: Clipboard PCV, format A4 z okładką, podkładka na 

dokumenty format A4, sztywny kartonowy, zafoliowany folią 

PCV, chromowany klips z ząbkami, na wewnętrznej stronie 

dodatkowa zakładka.  Wykonawca załączy do oferty paletę 

kolorów, wśród których znajdować się winny kolor: szary lub 

srebrny. 

Projekt nadruku w gestii Wykonawcy. 

Wymiary: Mieszczące format A4 dokumentów. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 

Znakowanie: 3 logotypy w wariancie podstawowym, nazwa 

Zamawiającego, adres strony www, nazwa Projektu, informacja 

o współfinansowaniu z UE. Znakowanie dostosowane do 

produktu, nadruk kolorowy. 

Ilość: 150 szt. 

21. 

Etui na krawaty Opis: Etui wyposażone w sześć zawieszek na krawaty, 

karabińczyk do powieszenia etui oraz układ paseczków 

podtrzymujących krawaty. Zamykane na suwak. Logo na etui. 

Wielkość produktu: około 390 x 140 x 30 mm 

Materiał: skóra 

Znakowanie: grawer na metalowej tabliczce (w kolorze 

srebrnym), o wymiarach około 10x3 cm przymocowanej wewnątrz 

etui. W treści nazwa Projektu, informacja o współfinansowaniu,   

2 logotypy unijne, nazwa Zamawiającego. 

Ilość: 50 szt. 
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22. 

Zestaw do wina 

 

Opis: Zestaw do wina w drewnianym pudełku zawierający 4 lub 5 

elementów np.: nóż kelnerski (otwieracz), pierścień, zatyczka, 

nalewak z zamknięciem i termometr. Logo na pudełku.  

Materiał:  stal nierdzewna z elementami drewnianymi, szkło 

(termometr). Opakowanie jednostkowe  

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu.  

3 logotypy w wariancie minimalnym, strona www 

Zamawiającego, opcjonalnie: nazwa Projektu, informacja  

o współfinansowaniu. 

Ilość: 50 szt. 

23. 

Piłeczka antystresowa 

 

Opis: Gadżet relaksacyjny w kształcie piłeczki o matowej 

powierzchni. Wykonawca załączy do oferty paletę kolorów, wśród 

których znajdować się winny kolor: czarny, zielony. 

Wymiary: średnica około 60mm  

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu, nadruk kolorowy 

3 logotypy w wariancie minimalnym, strona www i nazwa 

Zamawiającego. 

Ilość: 1000 szt.  

24. 

Zestaw notatnik + długopis 

 

  

 

 

Opis:  Elegancki notatnik A5 w zestawie z długopisem ze stali 

nierdzewnej, okładka powleczona materiałem, objętość 96 stron 

gładkich, z zamknięciem magnetycznym i metalową plakietką pod 

logo,  Wykonawca załączy do oferty paletę kolorów okładki. 

Opakowanie: jednostkowe  pudełko 

Znakowanie: grawer na metalowej plakietce 

2 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa Zamawiającego. 

Ilość: 150 kpl.   

Ilości z poszczególnych kolorów, wybrane zostaną  przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

25. 

Długopis metalowy 
Opis: Długopis automatyczny w metalowej oprawie. Wykonawca 

załączy do oferty paletę kolorów. 

Wymiary: około 140 mm długości, ø ok.10 mm, wyposażony  

w niebieski wkład. 

Kolor: mix kolorów. Poszczególne ilości, zostaną wybrane przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Opakowanie: jednostkowe. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 3 logotypy w wariancie minimalnym, strona www 

Zamawiającego. 

Ilość: 1000 szt. 

26. 

Zestaw scyzoryk + pendrive 

  

Opis: Zestaw składający się ze scyzoryka wielofunkcyjnego typu 

VICTORINOX SPARTAN (lub równoważny) oraz pendrive’a 32 

GB USB 3.0  typu PQI Travelling Disc (lub równoważny).  

 Scyzoryk wyposażony w m.in.: duże ostrze, małe ostrze, 

korkociąg, otwieracz do puszek, mały śrubokręt, otwieracz do 

kapsli, nożyczki, pęsetę, wykałaczkę, itd. Wieczysta gwarancja. 

Pendrive: odczyt ok. 3-25 Mb/s, zapis ok. 2-9 Mb/s. 

Kolor: czarny  

Materiał: 

 - scyzoryk:  wysokostopowa stal nierdzewna, oprawa Celidor (lub 

równoważna), 

 - pendrive: plastikowo-metalowa obudowa 

Opakowanie: jednostkowe – eleganckie pudełko z wycięciem/ 

wytłoczką na poszczególne elementy zestawu 

Znakowanie: na poszczególnych elementach zestawu ( duże 

ostrze scyzoryka + pendrive) w sposób najwłaściwszy dla danego 

rodzaju produktu. 2 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa 
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Zamawiającego. 

Ilość: 70 kpl. 

27. 

Zestaw scyzoryk +  pendrive z 

kryształkami Swarovski  

Opis: Zestaw składający się ze scyzoryka wielofunkcyjnego typu 

VICTORINOX SPARTAN (lub równoważny) oraz eleganckiego 

pendrive’a 32 GB USB 3.0 typu  Silicon Power Touch 810 (lub 

równoważny) z kryształem Swarovski  .  

Scyzoryk wyposażony w m.in.: duże ostrze, małe ostrze, 

korkociąg, otwieracz do puszek, mały śrubokręt, otwieracz do 

kapsli, nożyczki, pęsetę, wykałaczkę, itd. Wieczysta gwarancja. 

Pendrive: odczyt ok. 15,70 Mb/s, zapis ok. 6,5 Mb/s. 

Kolor: czerwony 

Materiał: 

 - scyzoryk:  wysokostopowa stal nierdzewna, oprawa Celidor (lub 

równoważna), 

 - pendrive: plastikowo-metalowa obudowa 

Opakowanie:  jednostkowe – eleganckie pudełko z wycięciem/ 

wytłoczką na poszczególne elementy zestawu 

Znakowanie:  na poszczególnych elementach zestawu ( duże 

ostrze scyzoryka + pendrive) w sposób najwłaściwszy dla danego 

rodzaju produktu. 2 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa 

Zamawiającego. 

Ilość: 30 kpl. 

28. 

Termos 0.75 

 

Opis: Termos 0.75l typu ESBIT Vacuum (lub równoważny)  

z dwoma korkami oraz dwoma kubkami.  

Kolor: czarny. 

Materiał: stal nierdzewna, pokryta od zewnątrz czarną powłoką 

antypoślizgową, wewnątrz: powleczony cienką warstwą srebra  

o działaniu antybakteryjnym.  

Opakowanie: jednostkowe. 

Gwarancja – min. 24 miesiące. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 3 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa 

Zamawiającego. 

Ilość: 100 szt. 

29. 

Koc z polaru/poduszka 

 

Opis: koc z polaru, który po złożeniu staje się poduszką zapinaną 

na zamek błyskawiczny. Wykonawca załączy do oferty paletę 

kolorów. 

Wymiary: około 31 x 30 x 7,5 cm 

Opakowanie: jednostkowe 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 3 logotypy w wariancie minimalnym, nazwa 

Zamawiającego, nadruk kolorowy. 

Ilość: 150 szt. 

30. 

Smycz sublimacyjna 

 

Opis: Smycz sublimacyjna, wyposażona w karabińczyk, łącznik, 

zaczep do telefonu.  Taśma gładka, lekko lśniąca. 

Wymiary: ok. 430 mm, szerokość:  20 mm.   

Druk dwustronny, kolorowy..  

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 3 logotypy w wariancie podstawowym, nazwa 

Zamawiającego, nazwa Projektu, informacja o współfinansowaniu. 

Ilość: 2000 szt. 
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Dla poz. 26-28 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne przedstawionym w opisie zamówienia. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 

 

31. 

Teczka A4 z filcu 

 

Opis: Filcowa, zapinana na zatrzask teczka A4 na dokumenty. 

Wyposażona w kieszeń na dokumenty formatu A4, minimum dwie 

mniejsze kieszonki oraz 25-kartkowy notes A4.  

Notes wykonany jest z papieru z recyklingu o gramaturze 70 g/m. 

Wymiary: około  25,5 x 31 x 1,2 cm. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. Okładka od wewnątrz: 3 logotypy w wariancie 

minimalnym, nazwa Zamawiającego. 

Ilość: 100 szt. 

32. 

Składana torba na zakupy 

 

Opis: Składana torba na zakupy zamykana 

Materiał: Polyester 190T i powłoka z PVC  

Wymiary: około 30x40x10 cm .  

Kolor: Wykonawca załączy do oferty paletę kolorów, wśród 

których znajdować się winny kolor: żółty, czarny, zielony. 

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 2 logotypy w wariancie podstawowym, nazwa 

Zamawiającego 

Ilość: 200 szt. 

33. 

Składana torba na zakupy z klapką 

 

Opis: Praktyczna składana torba na zakupy z zamykającą klapką. 

Wykonawca załączy do oferty paletę kolorów. 

Materiał: materiał non-woven. 70g/m2. 

Wymiary: około 36x32x10 cm  

Opakowanie: jednostkowe – woreczek foliowy zamykany  

Znakowanie: W sposób najwłaściwszy dla danego rodzaju 

produktu. 3 logotypy w wariancie podstawowym, nazwa 

Zamawiającego, nazwa Projektu 

Ilość: 2000 szt. 

34. 

Aktówka skórzana damska 

 

Opis: Elegancka aktówka zamykana magnetycznie, zawierająca 

m.in.: przegrodę, dużą kieszeń zamykaną na zamek, kieszonkę, 

cztery miejsca na karty oraz dwa uchwyty na przybory do pisania, 

klips na dokumenty 

Wymiary: około 35x27 cm 

Materiał: oprawa i wykończenie wewnątrz aktówki  skórzane, 

podszewka matowa.  Wykonawca załączy do oferty paletę 

kolorów skóry i podszewki. 

Opakowanie: jednostkowe, eleganckie pudełko 

Znakowanie: grawer na metalowej tabliczce (w kolorze 

srebrnym), o wymiarach około 10x3 cm przymocowanej wewnątrz 

aktówki. W treści nazwa Projektu, informacja o 

współfinansowaniu,  2 logotypy unijne, nazwa Zamawiającego. 

Ilość: 30 szt. 
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HARMONOGRAM DOSTAW: 

 Asortyment 

Ilość 

szt./kg/kp

l. 

Termin dostawy Miejsce dostawy 

1 Power bank 10 000 mAh 150  
do 7 tygodni od dnia podpisania 

umowy 

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

2 
Power bank z 

podświetlaną grafiką 
300  

do 7 tygodni od dnia podpisania 

umowy 

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

3 Zestaw podróżny 100  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

4 

Adapter-ładowarka 

samochodowa do 

telefonu (wejście USB) 

300  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

5 
Opaski odblaskowe z 

nadrukiem 
2 000 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

6 
Opaski odblaskowe 

samozaciskowe 
2 000  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

7 Długopis touch-pen 500  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

8 Zestaw piśmienniczy  500  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

9 
Elegancki wskaźnik 

laserowy 
200  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

10 Kredki 12 szt. 500 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

11 
Pendrive z zawieszką – 

silikon 8 GB 
1 000  

do 7 tygodni od dnia podpisania 

umowy 

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

12 
Lampka LED do 

komputera, laptopa USB 
300  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

13 Kubek termiczny  100  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

14 
Parasol automatyczny 

składany 
100  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

15 Cukierki „krówki” 350  

I dostawa- 100 kg do 15.04.2015 r. 

Pozostałe dostawy zgodnie z 

zapotrzebowaniem do 31.12.2015 r.  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 
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16 Saszetka na szyję 250  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

17 Bańki mydlane 500  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

18 
Zestaw 6 szt. podkładek 

korkowych pod kubek 
250  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

19 Kubek ceramiczny 250  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

20 Clipboard A-4 150  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

21 Etui na krawaty 50  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

22 Zestaw do wina 50  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

23 Piłeczka antystresowa 1 000  

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

24 
Zestaw notatnik + 

długopis 
150 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

25 Długopis metalowy 1000 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

26 

Zestaw scyzoryk +  

pendrive z kryształkami 

Swarovski  

70 

do 7 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

27 
Zestaw scyzoryk + 

pamięć USB 
30 

do 7 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

28 Termos 0,75 100 

do 7 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

29 Koc z polaru/poduszka 150 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy 

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

30 Smycz sublimacyjna 2000 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy 

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

31 Teczka A4  z filcu 100 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy 

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

32 
Składana torba na 

zakupy 
200 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy 

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 
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33 
Składana torba na 

zakupy z klapką 
2000 

do 4 tygodni od dnia podpisania 

umowy 

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

34 
Aktówka skórzana 

damska 
30 

do 7 tygodni od dnia podpisania 

umowy  

Katowice, ul. 1 Maja 152 

Tel. 32 256 36 61 wew. 

308 

 

ZASADY WIZUALIZACJI I ZNAKOWANIA 

Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć po 1 egzemplarzu okazowym dla każdego rodzaju artykułu 

oraz wizualizację naniesienia oznaczeń.  

Egzemplarze okazowe powinny odpowiadać opisowi zawartemu w powyższej tabeli  jak również umożliwić 

Zamawiającemu zapoznanie się z rodzajem materiału, techniką, jakością i estetyką wykonania gadżetu. Do 

egzemplarzy okazowych należy dołączyć wizualizację naniesienia oznaczeń.  

Wizualizacja w formie rysunku lub wydruku, powinna umożliwiać ocenę jakości wykonania oznaczeń oraz 

treści wymaganej przez Zamawiającego.  

W przypadku niedostarczenia egzemplarza okazowego lub wizualizacji oznaczeń lub dostarczenia więcej niż 1 

wizualizacji lub egzemplarza materiału promocyjnego, oferta zostanie odrzucona. Gdy Zamawiający dopuszcza 

różne kolory lub materiał, Wykonawca ma obowiązek dokonać wyboru i przedstawić 1 egzemplarz okazowy 

danego rodzaju artykułu pod rygorem odrzucenia oferty oraz załączyć paletę kolorów danego artykułu. 

ELEMENTY WIZUALIZACJI: 

Wariant podstawowy 

 Emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii 

Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Funduszu Spójności 

 

 

 logo POIiŚ,  

 

 

 logo Tramwajów Śląskich S.A. 

 Hasło promocyjne POIiŚ:  
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Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 

 Informacja o współfinansowaniu Projektu: 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Infrastruktura i Środowisko 

 Nazwa Projektu:  

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

Wariant minimalny 

 emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej:  

 

 logo POIiŚ:   

 

 nazwa Zamawiającego: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

 lub/i logo Zamawiającego i/lub adres strony internetowej Zamawiającego. 

ZNAKOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 

Na wszystkich materiałach, które zgodnie z zamówieniem ma być umieszczone logo Tramwajów Śląskich S.A. 

lub/oraz oznakowanie unijne wynikające z faktu współfinansowania przedmiotowego Projektu przez Unię 

Europejską, Wykonawca musi zachować zasady zgodne z wytycznymi promocji i informacji. Szczegółowe 

zasady dotyczące znaków i logotypów, których umieszczenia wymaga Zamawiający, określone 

są w następujących dokumentach:  

1. Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności  

http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Ksiega%20Identyfikacji%20Wizualnej.pdf, 

2. Wszystkie oznaczenia muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej  

http://www.pois.2007-2013.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx zakładka „Zasady promocji Programu”.  

3. Ciąg znaków oraz poszczególne znaki graficzne: zgodnie z „Zasadami stosowania znaku, budowania ciągu 

znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ. Szczegółowy opis emblematu UE 

oraz liternictwo” 

http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Ksiega%20Identyfikacji%20Wizualnej.pdf
http://www.pois.2007-2013.gov.pl/zpfe/Strony/zasady.aspx
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http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Zasady%20stosowania%20znaku,%20budowania%20ciagu%20z

nakow%20oraz%20projektowania%20tablic%20i%20naklejek%20w%20promocji%20projektow%20POIiS_ver

2.0.pdf 

4. stanowiących załącznik Nr 1 do Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  z dnia 26.04.2012r.  

http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Zasady%20promocji%20dla%20beneficjnetow%20_POIiS_

ver_2_0.pdf 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Zamawiającego akceptacji poprawności użytego oznakowania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia merytorycznych poprawek w projektach, a Wykonawca 

zobowiązuje się nanieść poprawki. 

Wykonawca w cenie usługi zapewni przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych autorskich i pokrewnych 

na wszystkich znanych polach eksploatacji oraz oświadczy, iż przeniesienie wymienionych praw autorskich nie 

jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Pola eksploatacji są określone szczegółowo w umowie. Wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ wskazuje i uszczegóławia kolejne etapy realizacji zamówienia wraz 

z terminami ich wykonania. 

 

http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Zasady%20stosowania%20znaku,%20budowania%20ciagu%20znakow%20oraz%20projektowania%20tablic%20i%20naklejek%20w%20promocji%20projektow%20POIiS_ver2.0.pdf
http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Zasady%20stosowania%20znaku,%20budowania%20ciagu%20znakow%20oraz%20projektowania%20tablic%20i%20naklejek%20w%20promocji%20projektow%20POIiS_ver2.0.pdf
http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Zasady%20stosowania%20znaku,%20budowania%20ciagu%20znakow%20oraz%20projektowania%20tablic%20i%20naklejek%20w%20promocji%20projektow%20POIiS_ver2.0.pdf
http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Zasady%20promocji%20dla%20beneficjnetow%20_POIiS_ver_2_0.pdf
http://www.cupt.gov.pl/files/CUPT/informacja/Zasady%20promocji%20dla%20beneficjnetow%20_POIiS_ver_2_0.pdf

