
 

 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Część I 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

maskotek - bohaterów filmu animowanego pt.: „Przygody Marka Żarówki” w ilości 300 sztuk. 

 2  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

 2.1  Maskotka w formie trzech różnych bohaterów z filmu animowanego:  

 2.1.1  Wielkość: Maskotka nr 1 od 28 do 30 cm, maskotka nr 2 od 30 do 32 cm, 

maskotka nr 3 od 23 do 25 cm (miara od czubka głowy do końca tułowia);  

 2.1.2  Rodzaj materiałów użytych do uszycia maskotki: płótno; wypełnienie: kuleczki 

silikonowe. 

 2.1.3  Maskotki powinny być uszyte z zachowaniem proporcji i wizerunku 

oryginalnych postaci. 

 2.1.4  Kolory materiałów z jakich będą uszyte maskotki powinny odpowiadać 

kolorystyce w jakiej są narysowane postacie w filmie oraz kolorystyce logo 

Mazowieckiej Ekonomii Społecznej;  

 2.1.5  Ilość: po 100 maskotek każdej postaci. Łącznie 300 sztuk.  

 2.2  Maskotka będzie posiadała element promocyjno-reklamowy tj. wszywkę z materiału  

z nadrukowaną informacją:  

Tekst:  „Wykonano na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” oraz 

„Artykuł dekoracyjny, nie jest zabawką” 

Logotyp: wykonawcy 

Logo:  MCPS i MES 

Adres strony:  www.mcps.com.pl (tekst)  

 2.3  Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach w ciągu 2019 r. 

 2.3.1   termin: do 01.06.2019 r. – 150 szt.  

 2.3.2   termin: do 01.10.2019 r. – 150 szt.  

 2.4  Zdjęcie poglądowe: 

Maskotka nr 1 Maskotka nr 2 Maskotka nr 3 

http://www.mcps.com.pl/
http://www.mcps.com.pl/
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 2.5  Loga: 

      

Część II 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

poduszek w ilości 300 sztuk.  

 2  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

 2.1  Poduszka kwadratowa z postacią „Marka Żarówki”:  

 2.1.1  Wymiar: długość 40 cm, szerokość 40 cm (+/- 2 cm); 

 2.1.2  Rodzaj materiałów użytych do uszycia poszewki: welur tapicerski  

o gramaturze 300-320 gr/m2, wodoodporny, odporny na zabrudzenia i ścieranie; 

 2.1.3  Wsad poduszki: kulka silikonowa w poszewce poliestrowej, 350 -400 gram; 

 2.1.4  Do poduszki należy wszyć suwak kryty; 

 2.1.5  Kolor: szary i niebieski; 

 2.1.6  Na poduszce powinna być wygrawerowana postać „Marka Żarówki” (obróbka 

laserem grawerowanym); 

 2.1.7  Ilość: 300 sztuk (150 niebieskich, 150 szarych).  

 2.2  Poduszka będzie posiadała element promocyjno-reklamowy: 

 2.2.1  wszywka z materiału z nadrukowaną informacją:  

Tekst:  „Wykonano na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej”   

Logotyp: wykonawcy 

Logo:  MCPS, MES 

Adres strony:  www.mcps.com.pl (tekst) 

 2.3  Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach w ciągu 2019 r. 

 2.3.1  termin: do 01.06.2019 r. – 150 szt.  

 2.3.2  termin: do 01.10.2019 r. – 150 szt.  

http://www.mcps.com.pl/
http://www.mcps.com.pl/
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 2.4  Zdjęcie poglądowe: 

1  

  

 

 2.5  Loga: 

 

 

 

Część III 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

świec sojowych w ceramicznym ręcznie (nie z formy) wykonanym pojemniku/naczyniu w ilości 300 

sztuk. 

 

 2  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

 2.1  Świece zapachowe z ekologicznego wosku sojowego i naturalnych olejków eterycznych  

(np. o zapachu pomarańczy, mandarynki, trawy cytrynowej, goździków, jabłka  

z cynamonem itp.), w ceramicznym ręcznie wykonanym pojemniku z bawełnianym 

knotem. 

 2.1.1  Pojemność: 190-210 ml;  

 2.1.2  Rozmiar pojemnika/naczynia: Średnica 7 cm, wysokość 7 cm (+/- 2 cm);  

 2.1.3  Pojemnik ręcznie robiony, szkliwiony i różnokolorowy; 

 2.1.4  Liczba sztuk: 300;  

 2.1.5  Każdy pojemnik będzie zapakowany w przezroczystą folię, przewiązany 

wstążeczką w kolorze niebieskim lub szarym lub rafią w kolorze naturalnym; 

 2.2  Do każdej świecy będzie zamocowana na zewnątrz opakowania etykieta  

w rozmiarze: 4x4,5 cm (+/- 2mm). Tekst i grafika na etykiecie będą uzgodnione  

z Zamawiającym i przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem. Druk w 

pełnym kolorze, gramatura papieru z jakiego będzie wykonana etykietka: 280-300 g; 

                                                           
1 https://www.troteclaser.com/images/znakowanie-tekstyliow-poduszka-c7b.jpg 
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 2.3  Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach w ciągu 2019 r.: 

 2.3.1  termin: do 01.06.2019 r. – 150 szt.  

 2.3.2  termin: do 10.10.2019 r. – 150 szt.  

 2.4  Zdjęcia poglądowe: 

 

2  
3  4  

Loga: 

 

 

 

 

 

Część IV 

 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

ciasteczek - pierników w ilości 1000 sztuk  

 2  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

 2.1  Piernik - ciastko o charakterystycznym smaku korzennym, barwie brązowej. Cechy 

dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smaki, gorzki, mocno kwaśny, słony, stęchły, mdły, 

spalenizny, zanieczyszczenia mechaniczne, organiczne, pierniki zabrudzone, spalone, 

niedopieczone, o wyraźnie niewłaściwej porowatości ciasta, kruszące się, objawy pleśnienia, 

psucia, uszkodzenia mechaniczne, pierniki zdeformowane, zgniecione porozrywane 

obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości. 

 

 

                                                           
2 https://lh3.googleusercontent.com/ixLlGksYLROXPxIw_zQx-DuwONKPoaPkWIEYEviNjNQK3rJleow27qXqEX3Syo1hx_B7Mho=s97 
3 https://lh3.googleusercontent.com/mYLXzJhGgkfcAJWp-MwOwukvK2zxN3KtJOxtyXo_vR53g-67xHkz6qqSuRqgeTJT4GSj=s128 
4 https://lh3.googleusercontent.com/RPJwhzW-IeDLbPXJ_xZpU6kI02NXB1kHgoiye47-QKLPOQl4_60GGq0v06qF3uAJGfMm4w=s85 
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 2.2  Pierniki w kształcie serca: 

2.2.1 Wielkość: 5 cm (szerokość w najszerszym miejscu) x 5 cm (wysokość) (+/- 0,5 

cm) mierzona od podstawy do najwyższej górnej krawędzi 

2.2.2 Liczba sztuk: 1000 

2.2.3 Na pierniku będzie znajdował się napis wykonany lukrem: „I  ES”. Litery napisu 

w kolorze białym, serce w napisie w kolorze czerwonym.  

2.2.4 Projekt pierników do zatwierdzenia przez zamawiającego przed wykonaniem. 

2.2.5 Każdy piernik będzie zapakowany w przezroczystą folię przeznaczoną 

do pakowania żywności, która będzie przewiązana wstążeczką z materiału w 

kolorze niebieskim lub szarym lub rafią w kolorze naturalnym. 

2.2.6 Do każdego piernika w kształcie serca będzie zamocowana na zewnątrz 

opakowania etykieta w rozmiarze: 4 x 4,5 cm (+/- 2 mm). Tekst i grafika na 

etykiecie będą uzgodnione z Zamawiającym i przedstawione do akceptacji 

Zamawiającego przed wykonaniem. Druk w pełnym kolorze, gramatura papieru z 

jakiego będzie wykonana etykietka: 280-300 g.  

2.3 Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach w ciągu 2019 r. 

2.3.1 termin: do 01.06.2019 r. – 300 szt.  

2.3.2 termin: do 01.10.2019 r. –  700 szt.  

 

Część V 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

podkładek drewnianych pod kubek w ilości 100 zestawów. 

 

 2  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

 2.1  100 zestawów podkładek drewnianych. Jeden zestaw zawierał będzie 4 podkładki  

z wypalonym napisem z jednej strony: „I  ES” i „W Ekonomii społecznej liczą się ludzie” i 

logo z postacią Marka Żarówki. Łącznie 400 podkładek.  

 2.1.1  Materiał: lite drewno, brzoza. 

 2.1.2  Technika wykonania: szlifowanie, impregnowanie, frezowanie, wypalanie. 

 2.1.3  Wymiary: Grubość 1 – 1,5 cm, średnica 8 – 10 cm. 

 2.1.4  Każdy zestaw przewiązany zostanie sznurkiem oraz zapakowany  

w przezroczystą folię, przewiązany wstążeczką w kolorze niebieskim lub szarym lub 

rafią w kolorze naturalnym. 
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 2.2  Do każdego zestawu będzie zamocowana na zewnątrz opakowania etykieta  

w rozmiarze: 4x4,5 cm (+/- 2mm). Tekst i grafika na etykiecie będą uzgodnione  

z Zamawiającym i przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem. Druk w 

pełnym kolorze, gramatura papieru z jakiego będzie wykonana etykietka: 280-300 g. 

 2.3  Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach w ciągu 2019 r.: 

 2.3.1  termin: do 01.06.2019 r. – 50 zestawów  

 2.3.2  termin: do 01.10.2019 r. –  50 zestawów  

 

 2.4  Zdjęcia poglądowe: 

5     6 
logo 

 

 

 

                                                           
5 https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis97qxo-
XfAhWKh6YKHTDJDIMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmagicznedodatkiizabeli.blogspot.com%2F2015%2F07%2F
drewniane-podkadki-pod-kubek.html&psig=AOvVaw0ZErZGbio6PtSjVnETVh9E&ust=1547279431569051 
6https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi95uSgp
OXfAhWDdCwKHZSwBcwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprzedajemy.pl%2Fswiateczne-podstawki-pod-kubek-
prezent-ozdoba-mosina-2-a1d299-
nr53971076&psig=AOvVaw0mmq2ePmMtMDOYKoFTUFSJ&ust=1547280665962799 


