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Numer sprawy:DAG/G/22/14 
Nr. arch. DAG/G/087/73-2/14 
 

Załącznik A do SIWZ 

 
Przedmiot zamówienia:wyłonienie wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy materiałów 
promocyjnych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 
administracji. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Część ogólna 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu 
„System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”. 

2. Szczegółowywykaz materiałów promocyjnych oraz wymagania jakościowo-techniczne, określone 
zostały w pkt II niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

3. Zamawiający wymaga, by zaoferowane materiały promocyjne były nowe, pełnowartościowe, 
dobrej jakości, a także charakteryzowały się estetyką oraz starannością wykonania. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
a) przygotowalnię graficzną dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt.II  

poz. od 1 - 15. 
b) wykonanie próbek materiałów promocyjnych wymienionych w pkt II w poz. 1-4  

oraz 6-15. 
c) wykonanie materiałów promocyjnych wraz z umieszczeniem wymaganych nadruków na 

materiałach, zgodnie z wymaganiami jakościowo-technicznymi określonymi w pkt II 
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, 

d) dostawę materiałów do siedziby Zamawiającego (rozładunek/załadunek materiałów). 
5. Termin oraz warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 

a) dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II w poz. od 1 do 15 - Wykonawca 
przedstawi w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, do akceptacji 
Zamawiającemu projekty graficzne, łącznie z projektem rozmieszczenia logotypów i 
innych wymaganych informacji, do wyboru przez Zamawiającego (pliki w formacie PDF 
lub jpg przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez 
Zamawiającego), 

b) po akceptacji Zamawiającego projektów graficznych Wykonawca w ciągu 5 dni 
roboczych przedstawi Zamawiającemu próbki materiałów promocyjnych 
wymienionych w pkt II w poz. 1-4 oraz 6-15. 

c) Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje projekty graficzne lub zgłosi do 
nich uwagi, a Wykonawca w ciągu następnych 2 dni roboczych uwzględni ewentualne 
uwagi do projektów graficznych, zgodnie ze wskazówkami i/lub wzorem przekazanym 
przez Zamawiającego i przedstawi ponownie projekty do akceptacji. Akceptacja oraz 
zgłoszenieuwag nastąpi drogąe-mailową; 



 
 

 

 
12 

d) dla materiałów promocyjnych wskazanych w pkt. II poz. 1 (pamięci USB) - Zamawiający 
w ciągu 1 dnia roboczego od dostarczenia przedmiotu zamówienia, dokona odbioru 
jakościowego polegającego na sprawdzeniu technicznym i funkcjonalnym 20 
wybranych losowo przedmiotów z całej partii produktu, a przypadku wykrycia wad 
więcej niż jednego przedmiotu, Zamawiający zwróci Wykonawcy całą partię produktu. 

e) dostawa wszystkich materiałów promocyjnych objętych zamówieniem nastąpi nie 
później, niż do dnia07.11.2014 r. 

f) wyłoniony Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy otrzyma drogą elektroniczną 
w postaci plików cdr, niezbędne logo. Wzory logo w formie wydruków stanowią 
Załącznik nr B do SIWZ. 

6. Wszystkie ostateczne projekty graficzne wykorzystane przy produkcji materiałów reklamowych 
zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej umożliwiającej edycję, na 
wskazany przez Zamawiającego adres e-mailowy. Cena zawierać będzie wartość autorskich 
praw majątkowych oraz ich przeniesienia na Zamawiającego. 

7. Wszystkie materiały promocyjne, na poszczególnych etapach prac wykonawczych, Wykonawca 
będzie dostarczał i odbierał na własny koszt, własnym transportem do/z siedziby 
Zamawiającego. Transport obejmować będzie również rozładunek/załadunek materiałów. 

 

II. Zestawienie jakościowo-techniczne materiałów promocyjnych. 
 

Lp. Materiał promocyjny nazwa artykułu/usługi 
 

Ilość/ 
szt 

1. Pamięć USB 2.0 bez zatyczki, z chowanym łączem USB 
Obudowa: metalowa 
Wymiary: min. 76x23,8x7,5 mm 
Kolor obudowy: szary lub czarny 
Pojemność: minimum 16 GB 
Gwarantowana prędkość zapisu : minimum 15 MB/s 
Gwarantowana prędkość odczytu: minimum 9 MB/s 
Nadruk: jednokolorowy z dwóch stron urządzenia lub grawer 
Powierzchnia nadruku: min. 40x15 mm z każdej strony 
Opakowanie: jednostkowe bez oznaczeń producenta 
Dodatkowe informacje: smycz, kompatybilne z Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Win7 
Kombinacja dwóch monochromatycznych logo: PO IG i UE w jednym ciągu znaków 
z jednej strony urządzenia, uproszczone monochromatyczne logo SIPS z drugiej 
strony urządzenia 

500  

2. Bloczek reklamowy 
Powierzchnia poza polem do pisania: kombinacja trzech logo:  
PO IG, IŁ- PIB i UE, odwołanie słowne do UE i EFRR (pełne nazwy) w jednym ciągu 
znaków, poza ciągiem znaków - logo projektu SIPS i Partnerów Projektu, adres 
internetowy www.sips.itl.waw.pl, poza ciągiem znaków hasło PO IG „Dotacje na 
Innowacje” 
Pole do pisania: kratka, w tle logo SIPS w stylu znaku wodnego. 
Surowiec: papiernie gorszy niż90 g 
Wymiary: A 5, min 80 kartek 
Podkładka: sztywny karton, grzbiet klejony 
Druk:pełnokolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Dodatkowe informacje: pole do pisania w kratkę. 

300  

3. Długopis  
Kombinacja dwóch monochromatycznych logo: PO IG i UE w jednym ciągu znaków 
z jednej strony korpusu, uproszczone monochromatyczne logo SIPS z drugiej strony 
korpusu 
Surowiec: metalowy 
Kolor: czarny lub szary 
Sposób znakowania: grawer 
Powierzchnia nadruku: min. 4 x 0,4 cm, niebieski pełen wkład 
Dodatkowe informacje: złoty klip, mechanizm przekręcany, plater złoty 

500  

4. Kalendarz jedno planszowy Planer na 2015 roku 
Format: A0 

60  
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Papier:nie gorszy niż 250g, matowy, jednostronnie powlekany 
Z miejscem na reklamę zawierającym logo: PO IG, UE EFRR, projektu 
SIPS, Instytutu Łączności, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz pełną nazwę projektu SIPS. 
oraz stronę WWW.sips.itl.waw.pl 
 

5. Tablica informacyjno- promocyjna 
Dwa projekty wykonane zgodnie z zaleceniami Przewodnika w zakresie promocji 
projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we 
wdrażanie Programu, s. 34. Jedna tablica z dodatkowym logiem IŁ-PIB w ciągu 
znaków. 
Wymiary: 80 x 60 cm  
Surowiec: białe PCV grubość min. 5 mm  
Druk: pełno kolorowy, jednostronny (CMYK+0) 
Okleina zewnętrzna: folia matowa 
Dodatkowo: cztery otwory na rogach tablicy umożliwiające jej zamontowanie 

3 

6. Kalendarz trójdzielny - ścienny na 2015 rok 
Format kalendarza:min 310x790 mm 
Po złożeniu: min 310x135 mm 
Format kalendarium:min 310 x 135 mm 
Miejsce na reklamę: 3 pola 300 x 50 mm zawierające logo: PO IG, UE EFRR, 
projektu SIPS, Instytutu Łączności, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz  pełną nazwę projektu SIPS oraz stronę 
www.sips.itl.waw.pl  
Format główki:min 310 x 190 mm, główka wypukła 
Plecki: białe    
Temat główki: projekt  indywidualny  wg wymagań zamawiającego 
Informacje dodatkowe: trzymiesięczny (miesiąc poprzedni, bieżący, następny) 
trójjęzyczny (PL, GB, D, RUS), imieniny święta w języku polskim, okienko 
wskazujące dzień tygodnia, suwak 
Opakowanie: jednostkowe w tekturową kopertę z dobrego materiału. 

250 

7. Kalendarz kieszonkowy na rok 2015 
Wymiary: nie mniej niż90 mm x 165m 
Objętość: minimum 130 stron 
Papier: nie gorszy niż offset 70g/m2 

Oprawa: miękka matowa oprawa z delikatną fakturą imitująca skórę, zaokrąglone 
rogi bloku i okładki, zakładka wewnątrz kalendarza  
Kolor: szary lub zielony 
Znakowanie: tłoczone, Kombinacja dwóch monochromatycznych logo: PO IG i UE 
w jednym ciągu znaków oraz pełne logo SIPS z nazwą projektu z  jednej stronie 
okładki, na grzbiecie okładki tłoczony adres www.sips.itl.waw.pl oraz rok 2015 
Kalendarium:druk dwukolorowy (czarny–zwykłe dnitygodnia,czerwony-
niedzieleiświęta) 4języki(polski, angielski, 
niemiecki,rosyjski),układtygodniowy(jedentydzień na dwóch stronach),wschodyi 
zachody Słońcai Księżyca, numeracjatygodni,znaki 
zodiaku,planermiesiąca,miejscenanotatki, oryginalneinformacje 
 

250 

8. Męska kurtka jesienno-wiosenna dwuwarstwowa; 
Materiał: 100% poliamid – warstwa wierzchnia, 100% poliester –podszewka 
Podszewka: odpinana polarowa podpinka,   
Gramatura: Polar nie mniej niż 235g/m2 
Wodoodporność: nie gorsza niż 2000mm słupa wody;  
Oddychalność: nie gorsza niż 4000g/m2/24h;  
Pozostałe elementy: regulowane mankiety - rzepy; system wywietrzników pod 
pachą; dwie kieszenie zewnętrzne, wewnątrz dwie kieszenie zapinane na suwak na 
dokumenty; odpinany kaptur; stójka polarem; listwa kryjąca zamek; system 
ściągaczy u dołu wewnątrz. 
Znakowanie: Haft:Kombinacja dwóch pełno kolorowych logo: PO IG i UE w jednym 
ciągu znaków oraz logo SIPS-TV wykonane według wskazówek zamawiającego na 

15  
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obu warstwach kurtki: wewnętrznej polarowej podpince i warstwie zewnętrznej. 
Rozmiar: M,L oraz XL(ilości danego rozmiaru zostaną uzgodnione w trakcie 
realizacji) 
Kolor: szary, granatowy lub czarny 

9. Czapka baseballowa 
Materiał; 100% bawełna 
Budowa: sześciosegmentowa, o grubym ściegu, z metalowym regulowanym 
zapięciem, posiadająca obszywane wywietrzniki, wykończenia w kolorze 
trójwarstwowego daszka, wzmocniony segment przedni 
Rozmiar: standardowy dla dorosłych (50 większych i 50 mniejszych) 
Kolor: szary czarny lub granatowy na całej czapce 
Znakowania: Haft, kombinacja dwóch pełno kolorowych logo: PO IG i UE w jednym 
ciągu znaków oraz  logo SIPS-TV wykonane według wskazówek zamawiającego. 
Kolor: szary, granatowy lub czarny 

100 

10.  Koszula z długim rękawem 
Klasyczny styl z kołnierzem zapinanym na guziki.  
Kieszonka na piersi. 
Materiał: nie gorszy niż70% bawełna, 30% poliester, cała koszula wykonana z 
jednolitego materiału. 
Gramatura: nie gorsza niż 135 g/m2 
Rozmiary: M, L, XL,(ilości danego rozmiaru zostaną uzgodnione w trakcie realizacji) 
Znakowania: Haft, kombinacja dwóch pełno kolorowych logo: PO IG i UE w jednym 
ciągu znaków oraz  logo SIPS-TV wykonane według wskazówek zamawiającego. 
Kolor: szary, granatowy lub czarny 

15 

11. Kosz na zakupy 
Konstrukcja: składana z aluminiową ramą, rączki pokryte pianką, zamykana na 
suwak pokrywa 
Materiał: nieprzemakalny impregnowany nylon 
Rozmiar: nie mniejszy niż 480x400x280 
Ładowność: nie mniej niż 15 kg 
Kolor: niebieski lub zielony 
Znakowania: sitodruk, kombinacja dwóch pełno kolorowych logo: 
PO IG i UE w jednym ciągu znaków. 

200 

12. Skrobaczka do szyb 
Skrobaczka z ocieplaną rękawicą 
Opakowanie jednostkowe: woreczek foliowy 
Wymiary: nie mniej niż 24x16x3 cm 
Kolor skrobaczki: przezroczysta 
Kolor rękawicy: niebieska lub zielona 
Znakowanie: sitodruk jednokolorowy na rękawicy, logotypy: PO IG, UE EFRR, 
projektu SIPS oraz pełną nazwę projektu SIPS oraz stronę www.sips.itl.waw.pl 

200 

13.  Bombka choinkowa szklana ze stojakiem i jednostkowym opakowaniem 
Średnica: nie mniej niż 12 cm 
Kolor: granatowym, 
Nadruk: jednokolorowym dwustronny metodą tampodruku. Po jednej stronie nadruk 
trzech monochromatycznych logo: PO IG i UE w jednym ciągu znaków oraz SIPS z 
pełną nazwą projektu a po drugiej stronie napis „Wesołych Świąt i Szczęśliwego 
Nowego Roku” (kolor srebrny) oraz logotypy Instytutu Łączności, Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
Przy zawieszce bombki rozmieszczone równomiernie dookoła bombki srebrne 
gwiazdki pokryte brokatem. Na całej powierzchni bombki równomiernie 
rozmieszczone kropki, imitujące gwiazdki, o średnicy 2 mm ze srebrnym brokatem. 
Stojak: z drutu metalowego w kolorze srebrnym o średnicy 3 mm w kształcie 
półokręgu z wygiętym u góry uchwytem na bombkę w kształcie haczyka i wygięty w 
kształcie okręgu jako podstawa stojaka 
Opakowanie: pudełko kartonowe, laminowane po całości folią błyszczącą, o 
wymiarach minimum 13,5 cm x 13,5cm x 18,5 cm, w kolorze granatowym z 
nadrukiem srebrnych gwiazdek. Z każdej strony na dole pudełka napis w kolorze 
srebrnym adresu strony internetowej www.sips.itl.waw.pl . Pudełko umożliwiające 

200 
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schowanie bombki wraz ze stojakiem i unieruchomienie jej. W pudełku w czterech 
bocznych ścianach wycięcia o wymiarach minimum 8,7 cm x 11 cm, pozwalające na 
zobaczenie bombki 

14. Kubek  
Wymiary: wysokość nie mniej niż 9 cm  
Pojemność: nie mniej niż 300 ml 
Kolor: biały na zewnątrz, czarny lub fioletowy wewnątrz, 
Materiał: ceramika 
Opis: kubek o przekroju kwadratowym, o nierównych bokach; dwa przeciwległe 
posiadają brzegi „pofalowane”, z lekkim wybrzuszeniem na środku.  
Znakowanie: wypalanie pełen kolor, kombinacja trzech logotypów: PO IG i UE, oraz 
SIPS i adres www.sips.itl.waw.pl  na jednej ściance kubka, logo IŁ-PIB, MAIC, UKE  
na drugiej ściance kubka 
Opakowanie: kubek pakowany w dobrej jakości białe tekturowe jednostkowe 
opakowanie, wielkością dopasowane do wymiarów kubka, zabezpieczające przed 
uszkodzeniem, bez oznaczeń producenta 

200  

15. Zestaw: długopis i ołówek  
Materiał: wykonane z wytrzymałej, lakierowanej stali nierdzewnej oraz w górnej 
części czarnej laki, posiadające wykończenia chromowane 
Wymiary: długość ołówka minimum 13 cm (+/- 1,5 cm), długość długopisu minimum 
13 cm (+/- 1,5 cm) 
Długopis: obrotowy mechanizm wysuwania wkładu, wyposażony w standardowy 
pełen wkład w kolorze niebieskim 
Ołówek: wyposażony standardowo w oryginalny grafit grubości 0,5 mm oraz 
automatyczny mechanizm 
Kolor: czarny długopis i ołówek 
Gwarancja na oba produkty: międzynarodowa - 2 lata od dnia zakupu. 
Etui: czarne podwójne skórzane etui, wykonane ze skóry naturalnej, przeszycia w 
kolorze czarnym. 
Znakowanie: grawer,kombinacja dwóch monochromatycznych logo: PO IG i UE w 
jednym ciągu znaków z jednej strony korpusu, uproszczone monochromatyczne 
logo SIPS z drugiej strony korpusu na długopisie i ołówku 
kombinacja trzech monochromatycznych logo: PO IG i UE oraz logo SIPS w jednym 
ciągu znaków na spodzie etui  

50 

 
 


