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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

Wykonanie 15 namiotów reklamowych z wyposażeniem wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
1. Przedmiot zamówienia 
 
1.1 Wstęp 
 
Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie 15 namiotów reklamowych z wyposażeniem  dla Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej (z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-
piętro V, bądź innego pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela zamawiającego), w ramach 
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
 
1.2 Zakres zamówienia 
 
Zamówienie obejmuje: 
 

 10 szt. namiotów reklamowych z wyposażeniem, z logotypami: Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, marki Mazowsze i odpinanym na rzepy logotypem Policji (banner) 

 5 szt. namiotów reklamowych z wyposażeniem, z logotypami: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

i marki Mazowsze 

Opis:  
Namiot reklamowy (3m x 3m) w liczbie 15 sztuk zawierający: 

 

Kompletny baldachim: 

 Stelaż: 

- typu mix (stalowo – aluminiowy) lub aluminiowy o wysokości od 200 do 240 cm z możliwością regulacji co 8 

cm, 

- noga zewnętrzna kwadratowa stalowa lub aluminiowa – 30x30x1,5mm (tolerancja: +/- 10%), 

- noga wkład kwadratowa stalowa lub aluminiowa – 25x25x1,5mm (tolerancja: +/- 10%), 

- profil prostokątny aluminiowy w nożycowej konstrukcji dachu tzw. szabla – 25x15x1,5mm (tolerancja: +/- 

10%), 

- łączniki stalowe lub aluminiowe, 

- wykończenie lakierem proszkowym. 

 Powłoka górna oraz 3 ściany boczne: 

- wykonane z tkaniny impregnowanej (poliestru) wodoodpornej, trudnopalnej, odpornej  

na ścieranie: gramatura 230 g/m2, 

-   ściany mocowane do poszycia dachu za pomocą taśmy rzepowej, 



 Opakowanie standard, 

 Instrukcja montażu, 

 Kolor: jasnozielony, 

 Nadruk wykonany metodą sublimacji: 

1) na 10 namiotach – logotyp MCPS wraz z logotypem Marki Mazowsze umiejscowiony na dachu, oraz 

ścianach bocznych. Wielkość nadruku: logo MCPS (50 cm wysokości, 100 cm szerokości), logo Marki 

Mazowsze (25 cm wysokości, 100 cm szerokości) (tolerancja przy obu nadrukach: +/- 10%). Ponadto 

odpinany na rzepy (banner) logotyp Policji Mazowsze (100 cm wysokości, 100 cm szerokości). 

Tolerancja przy nadrukach: +/- 20%. Projekt nadruków do akceptacji Zamawiającego.  

2) na 5 namiotach – logotyp MCPS wraz z logotypem Marki Mazowsze umiejscowiony na dachu, oraz 

ścianach bocznych. Wielkość nadruku: logo MCPS (50 cm wysokości, 100 cm szerokości), logo Marki 

Mazowsze (25 cm wysokości, 100 cm szerokości) (tolerancja przy obu nadrukach: +/- 10%). 

 

Waga namiotu: ok. 30 – 35 kg (tolerancja: +/- 10 %)  

 

Akcesoria dodatkowe: 

 4 obciążniki żeliwne na nogi namiotu – po 15 kg, 

 Pokrowiec syntetyczny. 

 

Wyposażenie: 

 stolik cateringowy bankietowy składany (1 stolik dla każdego z namiotów): 

- wykonany z polietylenu, 

- grubość blatu: 2 cm (tolerancja: +/- 10%), 

- składany w formie walizki z rączką (wymiary po złożeniu: 78 cm długości, 7 cm szerokości, 75 cm wysokości) 

(tolerancja: +/- 10%), 

- rama i nogi stołu z profili stalowych, zakończone gumową nakładką antypoślizgową, 

- wymiary po złożeniu: 155 cm długości, 75 cm szerokości, 75 cm wysokości (tolerancja: +/- 10%), 

- kolor: biały, 

- waga: ok. 15 kg (tolerancja: +/- 10%). 

 krzesła składane (w liczbie 4 sztuki dla każdego namiotu): 

- rozmiar po zamontowaniu: szerokość 44 cm, wysokość 81 cm, głębokość 47 cm (tolerancja: +/- 10%), 

- wysokość siedziska: 44 cm (tolerancja: +/- 10%), 

- waga: ok. 4 kg (tolerancja: +/- 10%) 

- materiał: pianka, metal, PCV, 

- kolor: biały. 

Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 24-miesięcznej gwarancji 

 


