ZMIENIONY Załącznik Nr 1 do SIWZ

Numer sprawy WO-ZP.2311.14.2017

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW INFORMACYJNO–PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA
(S O P Z)

1. PRZENOŚNA PAMIĘĆ USB
a.

Przenośna pamięć USB 3.0 o pojemności 16 GB. Urządzenie posiada nie zakrywane
złącze USB, okrągły uchwyt na smycz i metalową obudowę.

b.

Kolor przenośnej pamięci USB srebrny.

c.

Pamięć kompatybilna z najpopularniejszymi
operacyjnymi, takimi jak Windows czy Linux.

d.

Produkt objęty pięcioletnią gwarancją producenta.

e.

Wielkość ok. 1,2x3,9x0,45 cm (+/-10%).

f.

Znakowanie: grawer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny
do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

g.

Każda przenośna pamięć USB winna być zapakowana w szczelnie zamykany woreczek
foliowy.

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

i.

Ilość: 500 szt.

używanymi

obecnie

systemami

Zdjęcie poglądowe:
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2. POWER
BANK
Z
TAŚMĄ
POZWALAJĄCĄ
NA
WIELOKROTNE
PRZYMOCOWANIE POWER BANKA DO ŁADOWANEGO URZĄDZENIA
a.

Power bank w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi rogami. Posiada wbudowany
kabel z wtykiem micro USB i USB. W zestawie do power banku dołączony jest adapter
IPhone.

b.

Dane techniczne power banku:
i.
ii.
iii.
iv.

wejście: 5 V / 1 A (wtyczka USB),
wyjście: 5 V / 1 A (wtyczka micro USB / iPhone),
pojemność baterii: 4000 mAh,
wymiary: 12,6 x 6,7 x 0,9 cm (+/- 10%).

c.

Na szerszej stronie power banku umieszczona jest taśma pozwalająca na wielokrotne
przymocowanie power banka do ładowanego urządzenia (do gładkich powierzchni) bez
zostawiania na nich żadnych śladów.

d.

Obudowa power banku wykonana z tworzywa przypominającego w dotyku zamsz w
kolorze szarym.

e.

Produkt objęty roczną gwarancją producenta.

f.

Power bank wraz w/w akcesoriami zapakowany jest w czarny kartonowy pudełko.

g.

Znakowanie na pudełku: transfer.

h.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia z
Zamawiającym po podpisaniu umowy.

i.

Znakowanie: 1+0, kolor srebrny.

j.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

k.

Ilość: 50 szt.

Zdjęcie poglądowe:
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3. POWER BANK – ZEWNĘTRZNY AKUMULATOR
a.

Power bank wykonany z plastiku, posiada wskaźnik naładowania.

b.

Kolor zewnętrznego akumulatora czarny/grafitowy.

c.

Wymiary: 9,5 x 4,3 x 2,2 cm (+/- 10%).

d.

Znakowanie: tampodruk.

e.

Nadruk 1+0.

f.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wielkość znakowania umożliwiająca
bezproblemowe odczytanie treści.

g.

Sposób pakowania: każdy Power bank zapakowany w oddzielne opakowanie/kartonik.

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

i.

Ilość 100 szt.

Zdjęcie poglądowe:

4. DŁUGOPIS ALUMINIOWY
a.

Przyciskany, aluminiowy długopis z chromowanym wykończeniem.

b.

Korpus długopisu w kolorze czarnym/srebrnym /grafitowym z 2 srebrnymi błyszczącymi
pierścieniami, wykończenie długopisu z końcówką do pisania w kolorze srebrnym
błyszczącym z wyżłobionymi 5 pierścieniami, wykończenie z klipem w kolorze srebrnym
błyszczącym. Kolory długopisów wybierze Zamawiający po rozstrzygnięciu
postępowania.

c.

Długopis wyposażony we wkład piszący na niebiesko.

d.

Wymiary długopisu: Ø1X13 cm (+/-10%).

e.

Znakowanie (1 miejsce): grawer laserowy. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie –
treść i układ graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,

f.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

g.

Ilość: 400 szt. (po 200 szt. w kolorach wybranych przez Zamawiający po podpisaniu
umowy).
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Zdjęcie poglądowe:

5. DŁUGOPIS DO TELEFONU DOTYKOWEGO
a.

Długopis do ekranów dotykowych tj. zakończony specjalną gumeczką umożliwiającą
obsługę ekranów dotykowych.

b.

Włączenie długopisu następuje po przekręceniu części z klipem.

c.

Posiada wkład z niebieskim tuszem.

d.

Wykonany z aluminium.

e.

Wymiary: Ø0,7x13,6 cm (+/-10%).

f.

Długopis jest dwukolorowy: elementy typu korpus i gumka zabarwione są na jednolity
kolor np. czerwonym oraz elementy czarne tj. klip, 2 pierścienie i końcówka do pisania.

g.

Kolor: jasno niebieski, zielony, biały i czerwony. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany kolorów długopisów po rozstrzygnięciu postępowania.

h.

Znakowanie: grawer laserowy. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ
graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

i.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

j.

Ilość: 400 szt. (po 100 szt. w kolorach wybranych przez Zamawiający po podpisaniu
umowy).

Zdjęcie poglądowe:
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6. ZESTAW PIŚMIENNICZY
a.

Zestaw piśmienniczy złożony z długopisu i pióra kulkowego. Zestaw zapakowany jest
w dwuczęściowe kartonowe eleganckie pudełko w kolorze długopisu i pióra.

b.

Długopis i pióro kulkowe wykonane są z metalu.

c.

Wymiary długopisu/pióra kulkowego: Ø0,9x14 cm (+/-10%).

d.

Wymiary pudełka: 19x7,5x3 cm (+/-10%).

e.

Kolor długopisu/pióra kulkowego: niebieskogranatowy lub czarny półbłyszczący
z elementami srebrnymi błyszczącymi (klip, 2 pierścienie przy skuwce pióra kulkowego
oraz 2 pierścienie umieszczone na początku i zakończeniu korpusu długopisu
i zakończeniu skuwki).

f.

Kolor wkładu długopisu i pióra kulkowego: niebieski lub czarny.

g.

Znakowanie na pudełku: offset/sitodruk. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść
i układ graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

h.

Znakowanie: 1+0, w kolorze srebrnym.

i.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

j.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

k.

Ilość: 50 szt.

Zdjęcie poglądowe:

7. TORBA PAPIEROWA DUŻA
a.

Torba papierowa wykonana z papieru kredowego 170 g/m2, jednostronne uszlachetniona
folią błyszczącą.

b.

Torba papierowa o wymiarach 40x32x12 cm (wys. x szer. x gł.), zakładka górna 5 cm
(+/- 10%), usztywnienia dna torby tekturą 400 g/m2.

c.

Wykończenie: wzmocnienie górne i dolne, uchwyt w postaci białego sznurka
bawełnianego 0,5 cm.
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d.

Znakowanie: nadruk dwustronny 4+0 lub inne trwałe, estetyczne i czytelne oraz
dopasowane do materiału, na którym jest wykonywane.

e.

Umiejscowienie znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym.

f.

Treść nadruku powinna zawierać logo WUP oraz grafikę wskazaną przez
Zamawiającego. Nadruk na torbie zaproponuje Zamawiającemu Wykonawca.
Zamawiający musi zaakceptować projekt, w razie uwag Wykonawca winien nanieść
wszystkie uwagi Zamawiającego na przedstawiony projekt. Treść nadruku Zamawiający
przekaże Wykonawcy drogą mailową.

g.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

h.

Ilość 100 szt.

8. TORBA PAPIEROWA ŚREDNIA
a.

Torba papierowa wykonana z papieru kredowego 170 g/m2, jednostronne uszlachetniona
folią błyszczącą,

b.

Torba papierowa o wymiarach 34x23x8 cm (wys. x szer. x gł.), zakładka górna 5 cm
(+/- 10%), usztywnienia dna torby tekturą 400 g/m2.

c.

Wykończenie: wzmocnienie górne i dolne, uchwyt w postaci białego sznurka
bawełnianego 0,5 cm.

d.

Znakowanie: nadruk dwustronny 4+0 lub inne trwałe, estetyczne i czytelne oraz
dopasowane do materiału, na którym jest wykonywane.

e.

Umiejscowienie znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym.

f.

Treść nadruku powinna zawierać logo WUP oraz grafikę wskazaną przez
Zamawiającego. Nadruk na torbie zaproponuje Zamawiającemu Wykonawca.
Zamawiający musi zaakceptować projekt, w razie uwag Wykonawca winien nanieść
wszystkie uwagi Zamawiającego na przedstawiony projekt. Treść nadruku Zamawiający
przekaże Wykonawcy drogą mailową.

g.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

h.

Ilość 300 szt.

9. TORBA PAPIEROWA MAŁA
a.

Torba papierowa wykonana z papieru kredowego 170 g/m2, jednostronne uszlachetniona
folią błyszczącą,

b.

Torba papierowa o wymiarach 19x25x9 cm (wys. x szer. x gł.), zakładka górna 5 cm
(+/- 10%), usztywnienia dna torby tekturą 400 g/m2.

c.

Wykończenie: wzmocnienie górne i dolne, uchwyt w postaci białego sznurka
bawełnianego 0,5 cm.
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d.

Znakowanie: nadruk dwustronny 4+0 lub inne trwałe, estetyczne i czytelne oraz
dopasowane do materiału, na którym jest wykonywane.

e.

Umiejscowienie znakowania do uzgodnienia z Zamawiającym.

f.

Treść nadruku powinna zawierać logo WUP oraz grafikę wskazaną przez
Zamawiającego. Nadruk na torbie zaproponuje Zamawiającemu Wykonawca.
Zamawiający musi zaakceptować projekt, w razie uwag Wykonawca winien nanieść
wszystkie uwagi Zamawiającego na przedstawiony projekt. Treść nadruku Zamawiający
przekaże Wykonawcy drogą mailową.

g.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

h.

Ilość 300 szt.

10. TORBA PODRÓŻNA
a.

Torba podróżna z dwiema rączkami i paskiem na ramię.

b.

Rączki przyszyte są do torby nicią w kolorze beżowym.

c.

Torba zamykana na zamek.

d.

W miejscach gdzie wszyte są zakończenia zamka umieszczone jest wzmocnienia
z zatrzaskiem.

e.

Na bocznych szyciach torby, w 1/3 wysokości od góry, wszyte są elementy wykonane
z tego samego materiału co wzmocnienia. Na nich umieszczone są zatrzaski (jedna część,
druga część mieszczona jest na wzmocnieniu umieszczonym na zakończeniu wszycia
zamka. Obie części zatrzasku muszą do siebie pasować, tak aby po zapięciu zatrzasków
torba dobrze się prezentowała).

f.

Torba na zewnątrz pomiędzy przyszytymi rączkami, posiada małą kieszonkę zasuwaną
na zamek.

g.

Zamki winny być w kolorze białym i czarnym.

h.

Torba posiada wzmocnienia na dolnych rogach i na spodzie torby, wzmocnienia
są przyszyte do torby nicią w kolorze wzmocnienia.

i.

Torba w kolorze białym; rączki, zakończenia wszycia zamków, wzmocnienia na dolnych
rogach torby, spód torby oraz pasek na ramię wykonane są w kolorze beżowym.

j.

Materiał: poliester 600D.

k.

Rozmiar: 68x18,5x39 cm (+/-10%).

l.

Znakowanie: sitodruk/transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ
graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

m. Znakowanie: 1+0.
n.

Każda torba podróżna winna być zapakowana w worek foliowy.

o.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie,
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Ilość: 50 szt. (25 sztuk białych i 25 sztuk czarnych).

Zdjęcie poglądowe:

11. CZYŚCIK DO BUTÓW
a.

Czyścik do butów składa się z: opakowania w kształcie tuby, szczotki do butów, pasty
do butów w kolorze czarnym/brązowym/bezbarwnym zamkniętej w okrągłym
metalowym opakowaniu, łyżki do butów, sukna i gąbki umieszczonej w zamkniętym
okrągłym plastikowym pojemniku.

b.

Tuba, w której zamieszczone są przybory do czyszczenia butów, zamykana jest
na zatrzask umieszczony na pasku doszytym do górnej części tuby.

c.

Wewnątrz torby umieszczone zostały przegródki i wszyte gumy przytrzymujące
przyrządy do czyszczenia butów na miejscu.

d.

Tuba wykonana jest z tworzywa PCV o strukturze imitującej skórę.

e.

Tuba z zewnątrz w kolorze czarnym lub brązowym, wewnątrz w kolorze czarnym. Kolor
tuby Zamawiający wybierze po podpisaniu umowy.

f.

Wymiary tuby: Ø7X16 cm (+/-10%).

g.

Znakowanie: transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny
do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

h.

Znakowanie: 1+0.

i.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

j.

Ilość: 100 szt.

Zdjęcie poglądowe:
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12. PARASOL MAŁY SKŁADANY AUTOMATYCZNY
a.

Parasol składany automatycznie, wykonany z wysokogatunkowego materiału 190T.

b.

Trzon parasola metalowy, czarne ożebrowanie 2 sekcyjne wykonane z włókna szklanego,
zakończenia chromowane.

c.

Parasol posiada czarną gumowaną rączkę z mechanizmem umożliwiającym
automatyczne zamykanie parasola. Do rączki dołączony jest sznureczek/tasiemka
ułatwiająca noszenie parasola.

d.

Parasol po złożeniu zapakowany w etui w kolorze parasola.

e.

Wymiary parasola: Ø 97x48,5 cm (+/-10%).

f.

Kolor: czarny/granatowy. Kolor Zamawiający wybierze po rozstrzygnięciu postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany koloru po rozstrzygnięciu postępowania.

g.

Znakowanie: sitodruk/transfer na wewnętrznej stronie 1 panelu parasola. Treść nadruku:
logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym
po podpisaniu umowy.

h.

Znakowanie: 1+0, w kolorze srebrnym.

i.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

j.

Ilość: 200 szt.

Zdjęcie poglądowe:

13. PARASOL DUŻY AUTOMATYCZNY
a.

Parasol składany automatycznie, wykonany z wysokogatunkowego materiału 190T.

b.

Parasol posiada czerniony metalowy trzon i ożebrowanie, a także czarne plastikowe
zakończenia.

c.

Parasol posiada czarną wykonaną z pianki EVA rączkę z automatycznym zamknięciem.

d.

Wymiary parasola: Ø 103x59,5 cm (+/-10%).

e.

Kolor: czarny/granatowy. Kolor Zamawiający wybierze po rozstrzygnięciu postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany koloru po rozstrzygnięciu postępowania.

f.

Znakowanie: sitodruk/transfer na wewnętrznej stronie 1 panelu parasola. Treść nadruku:
logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym
po podpisaniu umowy.
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g.

Znakowanie: 1+0, w kolorze srebrnym.

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

i.

Ilość: 100 szt.

Zdjęcie poglądowe:

14. TORBA NA BIODRO
a.

Torba na biodro z regulowanym paskiem, zapinana w pasie.

b.

Wodoodporna torba w kształcie owalnym wykonana z lycry/poliestru.
Posiada przeźroczysty przedni panel z elementami odblaskowymi i otworami
na słuchawki na boku.

c.

W środku posiada przegródkę, która dzieli torbę na 2 części, do jednej wkłada się telefon
a do drugiej np. klucze.

d.

Torba zamykana jest na zamek od tylnej strony torby.

e.

Wymiar: 24x9x2 cm (+/-10%).

f.

Kolor: czarny/zielony. Kolor Zamawiający wybierze po rozstrzygnięciu postępowania.

g.

Znakowanie: sitodruk/transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ
graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

h.

Znakowanie: 1+0.

i.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

j.

Ilość: 150 szt.

Zdjęcie poglądowe:
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15. KUBEK PORCELANOWY
a.

Porcelanowy kubek z uchem o poj. 250 ml (+/-10%).

b.

Kubek w kształci stożka o wymiarach: górna średnica kubka Ø8,4 cm (+/-10%),
wysokość 9,8 cm (+/-10%).

c.

Waga: 0,260 kg (+/-10%).

d.

Kolor: biały

e.

Każdy kubek zapakowany w tekturowe białe pudełko.

f.

Znakowanie na pudełku: offset/sitodruk. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść
i układ graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,

g.

Znakowanie: 1+0,

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie,

i.

Ilość: 100 szt.

Zdjęcie poglądowe:

16. FILIŻANKA NA HERBATĘ ZE SPODKIEM
a.

Filiżanka z uchem na herbatę wraz ze spodkiem wykonana z białej porcelany.

b.

Filiżanka dość niska i szeroka.

c.

Wymiary:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Pojemność filiżanki: 200 ml (+/-10%).
Wysokość filiżanki: 5,2 cm(+/-10%).
Górna średnica filiżanki: 9,9 cm(+/-10%).
Średnica podstawy filiżanki: 4,6 cm(+/-10%).
Średnica spodka: 16 cm (+/-10%).

d.

Każda filiżanka wraz ze spodkiem zapakowana w tekturowe białe pudełko.

e.

Znakowanie na pudełku: offset/sitodruk. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść
i układ graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,

f.

Znakowanie: 1+0.
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g.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

h.

Ilość: 150 szt.

Zdjęcie poglądowe:

17. BIDON
a.

Bidon w kształcie smukłej, wysokiej butelki, szczelnie zakręcany korkiem i nakrętką
w kształcie kubeczka.

b.

Wykonany z TRITANU (nie zawiera BPA).

c.

Pojemność: 700 ml (+/-10%).

d.

Wymiary bidonu: Ø6X24cm(+/-10%).

e.

Kolor: butelka i kubek przeźroczyste/bezbarwne, korek i opaska uniemożliwiająca
przeciekaniu umieszczona na bidonie w kolorze niebieskim/zielonym/czerwonym. Kolor
Zamawiający wybierze po podpisaniu umowy.

f.

Znakowanie: tampodruk. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ
graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

g.

Znakowanie: 1+0.

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

i.

Ilość: 100 szt.

j.
Zdjęcie poglądowe:
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18. PUDEŁKO NA LUNCH
a.

Pudełko na lunch, które można używać w mikrofalówce i zmywarce.

b.

Pudełko na lunch w owalnym kształcie, zbudowane z 2 części. Posiada wieczko
na zawiasach oraz 2 uchwyty dla łatwego przenoszenia. Wieczko posiada gumę
termoplastyczną uniemożliwiającą wylanie się płynu.

c.

Pojemność 750 ml (+/-10%).

d.

Wykonane z polipropylenu oraz gumy termoplastyczna.

e.

Wymiary: 18,7x14,7x8 cm (+/-10%).

f.

Pojemnik na lunch jest w kolorze niebiesko-białym lub zielono-białym. W dolnej część
pojemnika (z zewnątrz) – dno, opaska i zatrzaski są w kolorze białym. Wieczko posiada
też obwódkę i zatrzask w kolorze białym. Pozostałe elementy są w kolorze niebieskim
lub zielonym.

g.

Znakowanie: transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny
do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

h.

Nadruk: 1+0.

i.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

j.

Ilość: 100 szt. (po 50 szt. w kolorze niebiesko-białym oraz 50 szt. w kolorze zielonobiałym).

Zdjęcie poglądowe:

19. ETUI NA KARTY KREDYTOWE
a.

Etui na karty kredytowe wykonane z plastiku i aluminium, z wbudowaną funkcją
zabezpieczenia przed skanowaniem.

b.

Etui na karty w kształcie prostokąta z wyciętymi na krótszych bokach wgłębieniami
ułatwiającymi wyciąganie karty z etui.

c.

Karty do etui wkłada się poprzez ich wsuwanie.

d.

Wymiary: 9x6x0,4 cm (+/-10%).

e.

Kolor: niebieski, czarny i czerwony. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
kolorów etui po rozstrzygnięciu postępowania.

f.

Znakowanie: transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny
do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

_______________________________________________________________________________________
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
Strona 13 z 25

Numer sprawy WO-ZP.2311.14.2017

ZMIENIONY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

g.

Nadruk: 1+0.

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

i.

Ilość: 300 szt. (po 100 szt. w kolorach wybranych przez Zamawiający po podpisaniu
umowy).

Zdjęcie poglądowe:

20. SILIKONOWE ETUI NA KARTY PRZYCZEPIANE DO TELEFONU
a.

Silikonowe etui na karty, które można doczepić na odwrocie telefonu.

b.

Etui na kilka kart.

c.

Etui zamykane klapką na zatrzask.

d.

Etui wykonane z silikonu i metalu, z wbudowaną funkcją zabezpieczenia przed
skanowaniem

e.

Wymiary: 9,5x5,5x0,5 cm (+/-10%).

f.

Kolor: niebieski, czerwony. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolorów
etui po podpisaniu umowy.

g.

Znakowanie: transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny
do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

h.

Nadruk: 1+0.

i.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

j.

Ilość: 200 szt. (po 100 szt. w kolorach wybranych przez Zamawiający po rozstrzygnięciu
postępowania).

Zdjęcie poglądowe:
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21. ZESTAW DO SZYCIA W METALOWYM PUDEŁKU
a.

Zestaw do szycia zapakowany w metalowe okrągłe zakręcane pudełko.

b.

Pudełko wykonane z metalu.

c.

Wymiary pudełka: Ø8x2 cm (+/-10%).

d.

Kolor pudełka: srebrny matowy.

e.

W skład zestawu do szycia wchodzą: nici w 8 kolorach, nożyczki, szpilki, igły, agrafki,
guziki, naparstek do szycia, nawlekacz do nici.

f.

Znakowanie: transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny
do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

g.

Nadruk: 1+0.

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

i.

Ilość: 300 szt.

Zdjęcie poglądowe:

22. RĘCZNIK Z MIKROFIBRY
a.

Ręcznik o wysokiej chłonności, wykonany z materiału: mikrofibra o gramaturze
345 g/m2.

b.

Wymiary ręcznika: 75x150 cm (+/-10%).

c.

Waga ręcznika: 370 g (+/-10%).

d.

Kolor np.: granatowy/zielony/pomarańczowy. Zamawiający wybierze kolor ręcznika po
podpisaniu umowy.

e.

Znakowanie: transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny
do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

f.

Nadruk:1+0.

g.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie,

h.

Ilość: 50 szt.
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Zdjęcie poglądowe:

23. SMYCZ
a.

Smycz do zawieszki na identyfikator lub kluczy.

b.

Smycz wykonana jest z tworzywa PCV. Posiada regulowaną część w kształcie
prostopadłościanu (wykonaną z PVC) z miejscem na logo. Ponadto posiada
zabezpieczenie przed uduszeniem.

c.

Dwie części smyczy (pomiędzy regulowanym prostopadłościanem a miejscem
do łączenia szekli/karabińczyka) połączone są ze sobą metalowym zaciskiem.

d.

Każda smycz winna być zaopatrzona
stalowym/niebieskim/granatowym.

e.

Wymiary: 2x45 cm (+/-10%).

f.

Kolor smyczy – niebieski, czerwony, biały – kolor smyczy może zostać zmieniony przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy.

g.

Nadruk: 1+0.

h.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

i.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

j.

Ilość: 300 szt. (po 100 szt. w kolorach wybranych przez Zamawiający po podpisaniu
umowy).

w

szeklę/karabińczyk

w

kolorze

Zdjęcie poglądowe:
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24. SMYCZ SILIKONOWA KRÓTKA
a.

Smycz wykonana z silikonu.

b.

Smycz posiada karabińczyk typu rybka lub szeklę.

c.

Wymiary smyczy: szerokość smyczy 7-10 mm, długość po rozłożeniu 40 cm (+/- 10 cm).

d.

Kolor smyczy niebieski. Zamawiający może zmienić kolor smyczy po rozstrzygnięciu
postępowania.

e.

Nadruk: 1+0 (srebrny).

f.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

g.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

h.

Ilość: 150 szt.

25. BRANSOLETKA B-FIT
a.

Bransoletka B-FIT jest to bransoletka na rękę z czarnym wyświetlaczem w kształcie
prostokąta oraz regulowanym zapięciem. Działa w połączeniu z telefonem komórkowym
z zainstalowanym systemem Android 4.3 lub OS 6.0 i nowszym oraz odpowiednia
aplikacja.

b.

Bransoletka B-FIT wykonana jest z tworzywa i z silikonu.

c.

Do bransoletki B-FIT dołączona jest ładowarka umożliwiający naładowanie urządzenia.

d.

Wymiary: 24 x 2,1 x 1,2 cm (+/- 10 cm).

e.

Funkcje bransoletki: wyświetlanie czasu i daty, krokomierz, funkcja "anti-lost", monitor
snu, powiadomienia o wiadomościach, połączeniach, przypomnienia o piciu wody itd.

f.

Kolor: niebieski/czarny/zielony/czerwony.
Zamawiający po podpisaniu umowy.

g.

Bransoletka B-FIT zapakowana w barwny kartonik. Kolor kartonika zostanie wybrany
przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania.

h.

Znakowanie na pudełku: transfer. Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ
graficzny do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy,

i.

Znakowanie: 1+0,

j.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie,

k.

Ilość: 50 szt.

Kolor

bransoletki

B-FIT

wybierze
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Zdjęcie poglądowe:

26. ZESTAW DO MANICURE
a.

Zestaw do manicure składa się z: nożyczek, cążków, pęsety, diamentowego pilnika
oraz przyrządu do usuwania skórek i czyszczenia paznokci.

b.

Przyrządy do manicure wykonane z metalu

c.

Przyrządy do wykonywania manicure umieszczone są w eleganckim etui. Etui
w kształcie prostopadłościanu z zaokrąglonymi rogami. Etui wykonane z dwóch części
otwieranych na zawiasach i zamykanych na zatrzask. Etui wykonane jest z czarnego
twardego plastiku ze srebrnymi wykończeniem wykonanymi z metalu, wyłożone
w środku eleganckim czarnym materiałem. W środku etui przyszyte są paski materiału
przytrzymujące przyrządy do manicure na miejscu.

d.

Znakowanie na etui: tampodruk.

e.

Nadruk 1+0, kolor srebrny,

f.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wielkość znakowania umożliwiająca
bezproblemowe odczytanie treści.

g.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

h.

Ilość 100 szt.

Zdjęcie poglądowe:
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27. POKROWIEC NA KOSZULE
a.

Pokrowiec na koszule po rozłożeniu wygląda jak rozłożona koperta. Po złożeniu jak
prostokąt.

b.

Pokrowiec zapinany na rzepy umieszczone na 4 skrzydełkach pokrowca.

c.

Wymiary po złożeniu: 42x31x9 cm (+/- 10 cm).

d.

Kolor: czarny,

e.

Znakowanie na etui: sitodruk.

f.

Nadruk 1+0, kolor srebrny/biały,

g.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wielkość znakowania umożliwiająca
bezproblemowe odczytanie treści.

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

i.

Ilość 50 szt.

Zdjęcie poglądowe:

28. POKROWIEC NA UBRANIA
a.

Duży pokrowiec na ubrania wyposażony w uchwyt, wieszak, regulowany pasek na ramię
oraz dodatkową kieszeń. Pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny.

b.

Pokrowiec składa się do torby możliwej do noszenia np. na ramieniu. W celu utrzymania
formy torby, pokrowiec spinany jest przy pomocy rzepów i karabińczyków.

c.

Wymiary: 110 x 60 x 8 cm (+/- 10 cm).

d.

Kolor: czarny.

e.

Pokrowiec wykonany z poliestru i nylonu.

f.

Znakowanie wewnątrz pokrowca: sitodruk.

g.

Nadruk 1+0, kolor srebrny.

h.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia z
Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wielkość znakowania umożliwiająca
bezproblemowe odczytanie treści.

_______________________________________________________________________________________
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
Strona 19 z 25

Numer sprawy WO-ZP.2311.14.2017

ZMIENIONY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

i.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

j.

Ilość 50 szt.

Zdjęcie poglądowe:

29. LATARKA NA GŁOWĘ
a.

Latarka na głowę z 5 silnymi diodami LED, strumień światła ciągły lub migający,
włącznik/wyłącznik umieszczony na latarce, nylonowa regulowana taśma na głowę.

b.

Wymiary: 5,5 x 4 x 2,2 cm (+/- 10 cm).

c.

Kolor latarki srebrny, kolor taśmy czarno-szary.

d.

Latarka wykonana z plastiku, taśma z nylonu.

e.

Znakowanie tampodruk.

f.

Nadruk 1+0.

g.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wielkość znakowania umożliwiająca
bezproblemowe odczytanie treści.

h.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

i.

Ilość 50 szt.

Zdjęcie poglądowe:
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30. WALIZKA
a.

Walizka na kółkach zawiera: przestronną komorę główną zapinaną na zamek, kieszeń na
zamek z przodu, rączkę (teleskopowo wyciąganą), którą można w całości ukryć
w oddzielnej przegródce umieszczonej na plecach walizki zamykanej na zamek
błyskawiczny, 2 uchwyty do przenoszenia, 2 nóżki z tyłu.

b.

Walizka wykonana z Polyestru 600D.

c.

Waga: 1,33 kg (+/- 10 cm).

d.

Wymiary walizki: 55 x 33 x 20 cm (+/- 10 cm).

e.

Pojemność: 36 l (+/- 10 cm).

f.

Kolor czarny/granatowy. Na uchwytach oraz na obszyciach zamków umieszczone
są elementy w kolorze jasno-szarym. Zamawiający wybierze kolor walizki po podpisaniu
umowy.

g.

Znakowanie transfer.

h.

Nadruk 1+0.

i.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia z
Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wielkość znakowania umożliwiająca
bezproblemowe odczytanie treści.

j.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

k.

Ilość 50 szt.

Zdjęcie poglądowe:
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31. ZAGŁÓWEK PODRÓŻNY
a.

Nadmuchiwany zagłówek podróżny, pakowany w torebkę.

b.

Nadmuchany zagłówek posiada kształt litery U.

c.

Zagłówek i torba na zagłówek w tym samym kolorze.

d.

Wymiar nadmuchanego zagłówka: 35 x 23 x 9 cm (+/- 10 cm).

e.

Materiał: PVC, w dotyku przypominający zamsz.

f.

Kolor: granatowy/czerwony/czarny. Zamawiający wybierze kolor po podpisaniu umowy.

g.

Znakowanie transfer.

h.

Nadruk 1+0.

i.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wielkość znakowania umożliwiająca
bezproblemowe odczytanie treści.

j.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

k.

Ilość 100 szt.

Zdjęcie poglądowe:

32. PUFY REKLAMOWE W KSZTAŁCIE KOSTKI
a.

Pufy reklamowe w kształcie kostki/sześcianu.

b.

Wymiary jednej kostki 50x50x50 cm (+/- 10 cm).

c.

Pufy wykonane ze wzmocnionego PVC. Powłoka pufy winna być odporna na ścieranie i
dostosowana do 100% zadruku cyfrowego. Powłoka pufy winna być ściągana i zasuwana
na zamek suwakowy.

d.

Wypełnienie pufy granulat. Pojemność ok. 125 l.

e.

Nadruk pełno kolorowy na wszystkich bokach pufy. Treść nadruku powinna zawierać
logo WUP oraz grafiki zaproponowane przez Wykonawcę. Projekt nadruk zaproponuje
Zamawiającemu Wykonawca. Zamawiający musi zaakceptować projekt, w razie uwag
Wykonawca winien nanieść wszystkie uwagi Zamawiającego na przedstawiony projekt.
Treść nadruku Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową.

f.

Pufa winna posiadać atest PZH.
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g.

Każda pufa winna zostać zapakowana w przeźroczysty worek.

h.

Ilość: 3 szt.

33. ZAPARZACZ DO KAWY/HERBATY
a.

Zaparzacz wykonany ze szkła oraz elementów metalowych.

b.

Dzbanek do kawy/herbaty z filtrem tłokowym wykonany jest ze szkła borosilikonowego
(borokrzemowego) i wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dzbanek posiada sitko
przytrzymujące fusy. Stalowa obudowa okala szklany dzbanek, stanowi jego podstawę
i ucho do trzymania. Ze stali nierdzewnej wykonana jest także przykrywka i tłok z
sitkiem przytrzymującym fusy.

c.

Szkło, z którego wykonany jest dzbanek winno być odporne na wysoką temperaturę
do 100°C.

d.

Pojemność: 0,8 l

e.

Każdy zaparzacz do kawy/herbaty zapakowany jest w białe pudełko/opakowanie.

f.

Wymiar pudełka/opakowania: 14,5x14x23,8 cm (+/- 10 cm).

g.

Znakowanie na opakowaniu: sitodruk.

h.

Nadruk 1+0.

i.

Treść nadruku: logo WUP w Rzeszowie – treść i układ graficzny do uzgodnienia
z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wielkość znakowania umożliwiająca
bezproblemowe odczytanie treści.

j.

Opakowanie zbiorcze: w karton, na kartonie winna być umieszczona informacja
dotycząca przedmiotu i ilości sztuk w danym kartonie.

k.

Ilość 50 szt.

Zdjęcie poglądowe:

34. ŚCIANKA REKLAMOWA
a.

Ścianka reklamowa wykonana z aluminiowej składanej bez użycia narzędzi konstrukcji
(składana z aluminiowych profili łączonych ze sobą na specjalne zatrzaski) oraz
nakładanej na nią reklamy umieszczonej na materiale typu medium – tkaninie
poliestrowej kalandrowanej. Materiał, aby się nie zsuwał z aluminiowej konstrukcji
winien być zasuwany na zamek. Zamek ma być zamieszczony na dolnej części materiału,
tak aby nie był widoczny dla oglądających ściankę.
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Ścianka w kształcie łuku z zawiniętymi do tyłu bokami.

Poglądowy rzut z góry na ściankę:

c.

Wymiary ścianki wys.: 230 cm, szer. 300 cm, gł. 45 cm (+/-10%).

d.

Ścianka winna składać się do torby i ważyć nie więcej niż 25 kg.

e.

Wykonawca zaprojektuje powierzchnię reklamową. Projekt winien być zaakceptowany
przez Zamawiającego. Reklama winna być umieszczona na obu stronach ścinki. Treść
do nadruku Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.

f.

Nadruk na torbie zaproponuje Zamawiającemu Wykonawca. Przykładowa treść nadruku:
logo WUP, dane teleadresowe WUP w Rzeszowie. Nadruk: 1+0. Zamawiający musi
zaakceptować projekt, w razie uwag Wykonawca winien nanieść wszystkie uwagi
Zamawiającego na przedstawiony projekt. Treść nadruku Zamawiający przekaże
Wykonawcy drogą mailową.

g.

Nadruk sublimacja 4+4.

h.

Produkt objęty czteroletnią gwarancją producenta.

i.

Ilość 1 szt.

Zdjęcie poglądowe:

UWAGA
1.

Logotypy WUP w Rzeszowie zamieszczane na materiałach informacyjno-promocyjnych
są do pobrania na stronie internetowej: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/logo-wojewodzkiegourzedu-pracy-w-rzeszowie

2.

Logotypy winny być zgodne z kolorystyką i układem graficznym zawartym w Księdze znaku
Wojewódzkiego
Urzędu
Pracy
w
Rzeszowie
(https://wuprzeszow.praca.gov.pl/documents/60111/3364607/WUP_Ksiega%20znaku.pdf/266e4c
26-cdb6-4260-8c86-a29a10bd43e8 ).

3.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekty materiałów informacyjno-promocyjnych
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w wersji .jpg oraz .cdr w wersji edytowalnej.
4.

Oferowane materiały informacyjno-promocyjne muszą być fabrycznie nowe.

5.

Wykonawca dostarczy oraz rozładuje materiały informacyjno-promocyjne we wskazanych
pomieszczeniach w siedzibie Zamawiającego – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
ul. A.S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.

6.

Prawa autorskie:
6.1 Dostarczony przez
Zamawiającego.

Wykonawcę

przedmiot

umowy

stanowi

wyłączną

własność

6.2 Wykonawcy nie wolno przedmiotu umowy ani materiałów dostarczonych przez
Zamawiającego udostępniać osobom trzecim, ani wykorzystywać do własnych celów,
bez wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego.
6.3 Wykonawca zobowiązuje się do korzystania przy realizacji przedmiotu umowy
z materiałów, do których przysługują mu wyłączne prawa autorskie, z wyjątkiem materiałów
dostarczonych przez Zamawiającego, oraz zapewnienia, że przedmiot umowy nie jest
obciążony żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.
6.4 Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na Zamawiającego,
z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy na wszystkich polach
eksploatacji, w szczególności:
6.4.1 zwielokrotnienia za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu
magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego,
6.4.2 rozpowszechniania w kraju i za granicą,
6.4.3 użyczania, najmu,
6.4.4 wprowadzenia do pamięci komputera,
6.4.5 publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp,
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
6.5 Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystywania przedmiotu umowy, w tym
poszczególnych jego części we wszystkich swoich działaniach w jakikolwiek sposób
dopuszczony prawem.

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Czop
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