
 

 

 

                Załącznik nr 5 do SWZ 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nagród do programu lojalnościowego oraz 
materiałów promocyjnych z odpowiednim znakowaniem w ramach projektu  
pt. „Silesianka”- szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. 

 
 

1. Zakres zamówienia obejmuje zakup, znakowanie i dostawę – materiałów promocyjnych 

wg specyfikacji i wizualizacji : 

 

1.1. Breloczka 

1.1.1 Specyfikacja breloczka w formie etui na klucze (nagroda w programie 

lojalnościowym) 

 

 

 

 

 

 

 

(zdjęcie poglądowe, przykładowe) 

 

 opis zewnętrzny - mała wielofunkcyjna saszetka materiałowa zamykana na zamek 

błyskawiczny , zawierająca w środku zawieszkę na klucze; 

 opis wewnętrzny - w środku materiałowego etui znajduje się materiałowa 

zawieszka z metalowym kółeczkiem umożliwiającym przypięcie kluczy; 

 wymiary: 120 mm x 80 mm ( -/+ 10%);  

 kolor: biało (jasny szary) – zielony, zamek błyskawiczny - czarny; 

 materiał: poliester 600D; 

 ilość łączna : 8000 szt.; 

 kolor znakowania: „full color” transfer - dwustronnie;  

 elementy nadruku:  do zamieszczenia dwustronnie na breloczku: 
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Maskotka projektu 
 
 
 
 
 
 
 
Logo projektu na białym tle ochronnym 

 
 
 
 
 
 
Napis: SILESIANKA 
 

 
Logo programu (małe) – na  białym tle 
(lub na zielonym zawierające białe pole 
ochronne) 
 

 

 

1.2. Notatnika 

1.2.1. Specyfikacja notatnika: 

   (zdjęcie poglądowe, przykładowe) 

 ilość łączna: 15 szt., 

 opis: notatnik w twardej oprawie, zamykany elastyczną gumką  

z zakładką materiałową; 

 ilość kartek: 80 kartek w kratkę; 

 wymiar: 130 x 210 x 12 mm (+/- 10%); 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://www.tampogadzet.pl/media/thumbnail/shop-product/big/436d7353686f705c456e746974795c50726f64756374_image_890_105191.jpg&imgrefurl=https://www.tampogadzet.pl/notatnik-130x210-80k-kratka-asturias-bialy-r64227-06&tbnid=CSrS-VJtagfiuM&vet=10CBUQxiAoA2oXChMIuMPRmefj7gIVAAAAAB0AAAAAEA0..i&docid=R0zReUQ09AMnAM&w=768&h=768&itg=1&q=R64227.06  notes&ved=0CBUQxiAoA2oXChMIuMPRmefj7gIVAAAAAB0AAAAAEA0


 

 

 papier: min. 70 g/m2; 

 kolor okładki : biały;  

 zamieszczenie na zewnętrznej przedniej okładce: napisu SILESIANKA, maskotkę 

projektu oraz logo projektu, natomiast na zewnętrznej tylnej okładce logo UE  

i Programu (dół); 

przednia okładka 

Maskotka projektu 
 
 
 
 
 
 
 
Logo projektu 

 
 
 
 
 
Napis: SILESIANKA 

tylna okładka 
 

 
 

 znakowanie: nadruk UV;  

 kolor znakowania: kolorowe logotypy; 

  



 

 

1.3. Pendrive. 

1.3.1. Specyfikacja pendrive: 

 

   (zdjęcie poglądowe, przykładowe) 

• ilość łączna: 15 szt.; 

 opis: pamięć USB 64 GB, wymiary 38 x 16 x 7 mm  (+/- 10%) 

 materiał zewnętrzny: tworzywo 

• kolor: biały;  

• zamieszczenie 2 logotypów;  

• znakowanie: nadruk dwustronny UV; 

• kolor znakowania: kolorowe logotypy,  
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Logo projektu na białym tle 

 

Logo programu (małe) – na  białym tle 

 

  
2. Informacje dodatkowe: 

a) Po wyborze Wykonawcy Zamawiający prześle za pośrednictwem poczty mailowej 
lub przez „chmurę” niezbędne do zamieszczenia na materiałach promocyjnych 
logotypy w krzywych, np. w .cdr, .pdf; 

b) Wykonawca wykona wizualizację zamieszczonych logotypów na poszczególnych 
materiałach promocyjnych, następnie prześle je e-mailem Zamawiającemu do 
weryfikacji w pliku .pdf lub .jpg; 

c) Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi 
Zamawiającego zgłoszone do wizualizacji poszczególnych nagród i materiałów 
promocyjnych; 

d) Przekazanie materiałów do wykonania nastąpi po wcześniejszej ostatecznej 
akceptacji wizualizacji przez Zamawiającego. 

 


