
 

 
 

 

         Warszawa  25 lipca 2019 r. 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy: MCPS.ZP/AM/351-10/2019/U  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w postępowaniu na „Wykonanie materiałów 

szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej” (znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-10/2019/U, w następujący sposób.  

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 3 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zestawów gier domino w drewnianym pudełku w liczbie 400 sztuk:  

Opis:  

− wymiary: 15 cm x 3 cm x 5 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− materiał: drewno, 

− kolor produktu: drewno, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku:  logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej, wielkość znakowania: 3 cm x 1,5 cm (tolerancja +/-15%), wraz z logotypem „20 

lat Marki Mazowsze”, wielkość znakowania: 3 cm x 0,7 cm (tolerancja +/- 15%), logotypem 

„Porozumienie dla trzeźwości”, wielkość znakowania: 3 cm x 1,5 cm (tolerancja +/- 15%). 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 3 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zestawów gier domino w drewnianym pudełku w liczbie 400 sztuk:  
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Opis:  

− wymiary: 15 cm x 3 cm x 5 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− materiał: drewno, 

− kolor produktu: drewno, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku:  logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej, wielkość znakowania: 3 cm x 1,5 cm (tolerancja +/-15%), wraz z logotypem „20 

lat Marki Mazowsze”, wielkość znakowania: 3 cm x 0,7 cm (tolerancja +/- 15%), logotypem 

„Porozumienie dla trzeźwości”, wielkość znakowania: 3 cm x 1,5 cm (tolerancja +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color. 

  

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 4 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej powerbanków w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

− powerbank o pojemności: 4000 mAh odpowiedni do ładowania smartfonów, iphonów, 

zawierający lampeczkę LED, informującą o mocy naładowania, 

− kolor: biały, 

− materiał wykonania: plastik, 

− wymiary produktu: 10 cm x 4 cm x 3 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− metoda nadruku: grawerowanie, 

− znakowanie wykonane metodą grawerowania: logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej (wymiary: 2cm x 1cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” (wymiary: 2 

cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości (wymiary: 2 cm x 

1 cm, tolerancja: +/- 15%). 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 4 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej powerbanków w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

− powerbank o pojemności: 4000 mAh odpowiedni do ładowania smartfonów, iphonów, 

zawierający lampeczkę LED, informującą o mocy naładowania, 
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− kolor: biały, 

− materiał wykonania: plastik, 

− wymiary produktu: 10 cm x 4 cm x 3 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− metoda nadruku: tampodruk, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej (wymiary: 2cm x 1cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” (wymiary: 2 

cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości (wymiary: 2 cm x 

1 cm, tolerancja: +/- 15%), 

− kolorystyka logotypów: full color.  

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 5 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej pudełek śniadaniowych z łyżeczką w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

− pudełko śniadaniowe o pojemności 420 ml z oddzielnym pojemnikiem na górze i kolorową 

obręczą, która przytrzymuje łyżeczkę, nie zawiera BPA, 

− kolor: biały, niebieski, czerwony, zielony (po 50 sztuk każdego koloru), 

− wymiary produktu: Ø9 x 16,3 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− materiał: PS (polistyren), 

znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego (wymiary: 5 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 5 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%), 

logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 5 cm x 2 cm, tolerancja: +/- 15%), 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 5 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej pudełek śniadaniowych z łyżeczką w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

− pudełko śniadaniowe o pojemności 420 ml z oddzielnym pojemnikiem na górze i kolorową 

obręczą, która przytrzymuje łyżeczkę, nie zawiera BPA, 

− kolor: biały, niebieski, czerwony, zielony (po 50 sztuk każdego koloru), 

− wymiary produktu: Ø9 x 16,3 cm (tolerancja: +/- 15%), 
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− materiał: PS (polistyren), 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego (wymiary: 5 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 5 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 

15%), logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 5 cm x 2 cm, tolerancja: +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 6 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej parasoli reklamowych w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

− parasol reklamowy w kolorze granatowym, z metalową konstrukcją oraz drewnianą rączką, 

− materiał: poliester, nylon, metal 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku – logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej, wielkość nadruku ok. 15 cm x 10 cm (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki 

Mazowsze, wielkość nadruku ok. 15 cm x 3,5 cm (tolerancja: +/- 15%), logotyp „Porozumienie 

dla trzeźwości, wielkość nadruku ok. 15 cm x 10 cm (tolerancja: +/- 15%) 

− rozmiar: ⌀103 x 90 cm. 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 6 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej parasoli reklamowych w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

− parasol reklamowy w kolorze granatowym, z metalową konstrukcją oraz drewnianą rączką, 

− materiał: poliester, nylon, metal 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku – logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej, wielkość nadruku ok. 15 cm x 10 cm (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki 

Mazowsze, wielkość nadruku ok. 15 cm x 3,5 cm (tolerancja: +/- 15%), logotyp „Porozumienie 

dla trzeźwości, wielkość nadruku ok. 15 cm x 10 cm (tolerancja: +/- 15%) 

− rozmiar: ⌀103 x 90 cm, 

− kolorystyka znakowania: biały. 
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TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 9 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej breloków z latarką LED w liczbie 4000 sztuk: 

Opis: 

− waga: 0,015 kg (tolerancja: +/- 10%), 

− wymiar: 6 x 2,4 x 0,8 cm (tolerancja: +/- 10%), 

− materiał: plastik, 

− kolor: zielony, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku – logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” 

(wymiary: 2 cm x 0,5 cm, tolerancja: +/- 15%) logotyp kampanii społecznej „Porozumienie dla 

Trzeźwości”, wielkość nadruku ok. 2 cm x 1 cm. 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 9 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej breloków z latarką LED w liczbie 4000 sztuk: 

Opis: 

− waga: 0,015 kg (tolerancja: +/- 10%), 

− wymiar: 6 x 2,4 x 0,8 cm (tolerancja: +/- 10%), 

− materiał: plastik, 

− kolor: zielony, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku – logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” 

(wymiary: 2 cm x 0,5 cm, tolerancja: +/- 15%) logotyp kampanii społecznej „Porozumienie dla 

Trzeźwości”, wielkość nadruku ok. 2 cm x 1 cm, 

kolorystyka znakowania: biały. 

 

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 12 zamówienia: 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zawieszek odblaskowych w liczbie 6000 sztuk (6 rodzajów po 1000 szt. każdy 

rodzaj): 

Opis: 

− materiał breloka odblaskowego: tworzywo sztuczne, 

− kolor: żółty, pomarańczowy, zielony, 

− brelok wyposażony w karabińczyk lub łańcuszek kulkowy metalowy z zapinką, 

− rozmiar produktu: 60 mm x 60 mm x  2 mm (tolerancja +/- 15 %), 

znakowanie wykonane metodą transferu: logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej, wielkość znakowania: 2cm x 1 cm (tolerancja +/-15%), logotyp „20 lat Marki 

Mazowsze”, wielkość znakowania: 2cm x 0,5 cm (tolerancja +/- 15%), logotyp „Porozumienie dla 

trzeźwości”, wielkość znakowania: 2cm x 1cm (tolerancja +/- 15%). 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 12 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zawieszek odblaskowych w liczbie 6000 sztuk (6 rodzajów po 1000 szt. każdy 

rodzaj): 

Opis: 

− materiał breloka odblaskowego: tworzywo sztuczne, 

− kolor: żółty, pomarańczowy, zielony, 

− brelok wyposażony w karabińczyk lub łańcuszek kulkowy metalowy z zapinką, 

− rozmiar produktu: 60 mm x 60 mm x  2 mm (tolerancja +/- 15 %), 

− znakowanie wykonane metodą transferu: logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej, wielkość znakowania: 2cm x 1 cm (tolerancja +/-15%), logotyp „20 lat Marki 

Mazowsze”, wielkość znakowania: 2cm x 0,5 cm (tolerancja +/- 15%), logotyp „Porozumienie 

dla trzeźwości”, wielkość znakowania: 2cm x 1cm (tolerancja +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 15 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej kubków reklamowych w liczbie 1000 sztuk: 
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Opis: 

− Porcelanowy kubek reklamowy o prostym, cylindrycznym kształcie w kolorze ( 500 szt. biały 

środek/zewnątrz ciemna zieleń o pojemności 280 ml (+/- 15%), 

− 500 szt. biały zewnątrz/granatowy wewnątrz) o pojemności 280 ml (+/- 15%), rączka/uchwyt 

w kolorze wnętrza, 

− Wymiary produktu: wysokość: 10,2 cm, średnica: 7,7 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku – logotyp Zamawiającego, (wymiary: 5,5 cm x 3 

cm, tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 5,5 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15%), umieszczone z jednej strony torby, logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” 

(wymiary: 5,5 cm x 2,5 cm, tolerancja: +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− opakowanie jednostkowe: pudełko, 

− opakowanie zbiorcze: 40-50 szt. 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

− Porcelanowy kubek reklamowy o prostym, cylindrycznym kształcie w kolorze ( 500 szt. biały 

środek/zewnątrz ciemna zieleń o pojemności 280 ml (+/- 15%), 

− 500 szt. biały zewnątrz/granatowy wewnątrz) o pojemności 280 ml (+/- 15%), rączka/uchwyt 

w kolorze wnętrza, 

− Wymiary produktu: wysokość: 10,2 cm, średnica: 7,7 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku – logotyp Zamawiającego, (wymiary: 5,5 cm x 3 

cm, tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 5,5 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15%), umieszczone z jednej strony torby, logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” 

(wymiary: 5,5 cm x 2,5 cm, tolerancja: +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− opakowanie jednostkowe: pudełko, 

− opakowanie zbiorcze: 40-50 szt. 

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 25 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej lampek rowerowych (zestaw tył – przód) w liczbie 1200 sztuk: 
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Opis: 

− lampki rowerowe LED w zestawie na przód i tył roweru, 

− wykonane z silikonu, odporne na wodę, 

− wyposażone w dwie diody LED emitujące jasne światło (białe i czerwone), 

− zasilanie: baterie CR 2032 (w każdej lampce) w zestawie, 

− włącznik znajdujący się w górnej części lampki, 

− wymiary: 5 cm x 3,5 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− kolor obudowy tylnej lampki: czerwony, 

− kolor obudowy przedniej lampki: biały, 

− 3 tryby świecenia: jeden ciągły i dwa pulsacyjne, 

− opakowanie: blister, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego (wymiary: 2 cm x 1 cm, 

tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 2 cm x 0,3 cm, tolerancja: 

+/- 15%) umieszczone na silikonowej obudowie, 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Część 25 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej lampek rowerowych (zestaw tył – przód) w liczbie 1200 sztuk: 

Opis: 

− lampki rowerowe LED w zestawie na przód i tył roweru, 

− wykonane z silikonu, odporne na wodę, 

− wyposażone w dwie diody LED emitujące jasne światło (białe i czerwone), 

− zasilanie: baterie CR 2032 (w każdej lampce) w zestawie, 

− włącznik znajdujący się w górnej części lampki, 

− wymiary: 5 cm x 3,5 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− kolor obudowy tylnej lampki: czerwony, 

− kolor obudowy przedniej lampki: biały, 

− 3 tryby świecenia: jeden ciągły i dwa pulsacyjne, 
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− zestaw światełek (przód, tył) opakowany w indywidualne kartonowe pudełko reklamowe 

oznakowane metodą offset logotypem Zamawiającego (wymiary: 4 cm x 2 cm, tolerancja +/- 

15%) oraz logotypem „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 4 cm x 0,8 cm, tolerancja +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

 

 

 

/-/ Aleksander Kornatowski 

 

p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

 

 


