
 
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: MCPS.ZP/AM/351-10/2019/U 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienie dla 

trzeźwości”. 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1 Wstęp 

Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie i dostawa (łącznie) 26 650 sztuk materiałów 

szkoleniowych i promocyjnych 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii 

„Porozumienie dla trzeźwości”. 

1.2 Zakres zamówienia: 

Zamówienie obejmuje: 

1. 1000 szt. kolorowanek z notesem, 

2. 1000 szt. czapek reklamowych, 

3. 400 szt. zestawów gier domino w drewnianym pudełku, 

4. 200 szt. powerbanków, 

5. 200 szt. pudełek śniadaniowych z łyżeczką, 

6. 200 szt. parasoli reklamowych, 

7. 2500 szt. maskotek, 

8. 500 szt. teczek ofertowych, 

9. 4000 szt. breloków z latarką LED, 

10. 500 szt. pendrive’ów reklamowych, 

11. 1000 szt. podkoszulek reklamowych, 

12. 6000 szt. zawieszek odblaskowych, 
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13. 400 szt. koszulek polo, 

14. 1000 szt. toreb bawełnianych, 

15. 1000 szt. kubków reklamowych, 

16. 200 szt. gift boxów (zestaw: notes + długopis), 

17. 600 szt. kominów na szyję, 

18. 500 szt. mini apteczek, 

19. 1000 szt. zawieszek zapachowych, 

20. 1000 szt. zestawów flamastrów w piórniku, 

21. 150 szt. plecaków reklamowych (25 l), 

22. 1000 szt. plecaków reklamowych (10 l), 

23. 300 szt. toreb plażowych, 

24. 100 szt. toreb sportowych (50 l), 

25. 1200 szt. lampek rowerowych (zestaw tył - przód), 

26. 200 szt. toreb konferencyjnych, 

27. 500 szt. apteczek – breloków ratowniczych. 

 

Część 1 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej kolorowanek z notesem w liczbie 1000 sztuk: 

Opis:  

− Zestaw kolorowanek z notesem zawierający 20 kolorowanek i 10 czystych kartek oraz 6 kredek, 

− rozmiar produktu: 220 x 310 x 7 mm (tolerancja: +/- 15 %), 

− kolor produktu: beżowy, 

− materiał wykonania: papier, drewno, 

− opakowanie produktu: woreczek foliowy, 

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

internetowej - wielkość nadruku ok. 5 cm x 2 cm (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” 

- wielkość nadruku ok. 5,5 cm x 1 cm (tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „Porozumienie dla 

trzeźwości” – wielkość nadruku ok. 5 cm x 2 cm (tolerancja: +/- 15%) umieszczone na okładce 

kolorowanki, 

− kolorystyka logotypów: full color. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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Część 2 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej czapek reklamowych w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

− 6-cio panelowa czapka z podwójnym daszkiem, z usztywnieniem z przodu, 

− czapka wykonana z bawełny, posiadająca wywietrzniki, 

− zapięcie w formie klamerki z metalowym klipsem z możliwością regulacji rozmiaru, 

− mix kolor: 200 szt. jasnozielony, 200 szt. granatowy, 200 szt. żółty, 200 szt. błękitny, 200 szt. 

biały. 

− 500 szt. czapek (po 100 szt. każdego koloru) znakowane metodą haftu: logotyp Zamawiającego 

– wielkość znakowania: 5,5 cm x 3 cm (tolerancja: +/- 15%) umieszczony z przodu czapki oraz 

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

umieszczony z tyłu czapki, 

− 500 szt. czapek (po 100 szt. każdego koloru) znakowane metodą haftu: logotyp Porozumienie 

dla trzeźwości – wielkość znakowania 10 cm x 5 cm (tolerancja: +/- 15%) umieszczony z przodu 

czapki, logotyp Zamawiającego – wielkość znakowania 3 cm x 1,5 cm (tolerancja: +/- 15%) oraz 

logotyp „20 lat Marki Mazowsze” – wielkość znakowania: 3 c, x 0,7 cm (tolerancja: +/- 15%) 

umieszczone z tyłu czapki. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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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%), 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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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: 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.  

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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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%), 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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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. 

  

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Część 7 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej maskotek w liczbie 2500 sztuk: 

Opis: 

− kształt maskotki: miś (w pozycji siedzącej), 

− kolor maskotki: brązowy, 

− materiał zewnętrzny: miękki plusz, typu sztuczne futro (długie włosie), 
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− wymiary maskotki: 25 cm x 23 cm (tolerancja: +/– 15%), 

− każda maskotka ubrana w koszulkę w kolorze białym z nadrukiem dwukolorowym 

(naniesionym metodą sitodruku), 

− nadruk: 

„chmurka” ze słuchawką, obok  numer telefonu 116 111 oraz napis (poniżej): telefon 

zaufania dla dzieci i młodzieży, zgodnie ze wzorem: 

 

a ponadto adresy dwóch stron internetowych:  

www.116111.pl, 

www.mcps.com.pl, 

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

internetowej, wielkość nadruku ok. 5 cm x 2 cm (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki 

Mazowsze, wielkość nadruku ok. 5,5 cm x 1 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− każda maskotka zapakowana w woreczek foliowy. 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Część 8 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej teczek ofertowych w liczbie 500 sztuk: 

Opis: 

− teczkowa ofertowa typu standard, dwubigowa 5,5 mm w kolorze białym, 

− rodzaj papieru: kreda mat 350 g, 
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− format: A4 (21 cm x 30 cm, tolerancja: +/- 15%), 

− grzbiet: 5 mm, 

− uszlachetnienia: folia mat, 

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

internetowej (wymiary: 12 cm x 6 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” 

(wymiary: 10 cm x 2 cm, tolerancja: +/- 15%), umieszczone na pierwszej stronie teczki, 

natomiast dane teleadresowe Zamawiającego umieszczone na odwrocie teczki 

w kolorze zielonym, 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

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, 
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− 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. 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Część 10 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej pendrive’ów w liczbie 500 sztuk: 

Opis: 

− przenośna pamięć typu flash 3.0 (Super Speed) model twister, 

− obudowa plastikowo-metalowa o wymiarach 5,5 cm x 2 cm x 1 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− wielkość po rozłożeniu: 7,5 cm x 2 cm x 1 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− pojemność: 32 GB, 

− kolor: zielony, 

− znakowanie wykonane metodą grawera laserowego – logotyp Zamawiającego wraz z adresem 

strony internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%) umieszczony z jednej strony 

metalowej zabudowy oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 2 cm x 0,5 cm, tolerancja: 

+/- 15%) umieszczony z drugiej strony metalowej zabudowy. 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 11 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej podkoszulek reklamowych w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

− mix kolorów: biały (250 sztuk), zielony (250 sztuk), granatowy (250 sztuk), szary (250 sztuk), 

− gramatura: 190g/m2, 

− wzmocniony ściągacz wokół wykroju szyi, 

− podwójne szwy wokół szyi, przy rękawach i u dołu koszulki, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku – logotyp Zamawiającego, (wymiary: 10 cm x 5 cm, 

tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 10 cm x 2 cm, tolerancja: 

+/- 15%), 

− liczba koszulek w poszczególnych rozmiarach: XS – 50 szt., S – 200 szt., M – 250 szt., L – 250 

szt., XL – 200 szt., XXL – 50 szt. 

− kolor biały koszulki (250 sztuk): 13 sztuk XS, 50 sztuk S, 62 sztuk M, 62 sztuk L, 50 sztuk XL, 

13 sztuk XXL, 

− kolor granatowy koszulki (250 sztuk): 13 sztuk XS, 50 sztuk S, 62 sztuk M, 62 sztuk L, 

50 sztuk XL, 13 sztuk XXL. 

− kolor zielony koszulki (250 sztuk): 12 sztuk XS, 50 sztuk S, 63 sztuk M, 63 sztuk L, 50 sztuk 

XL, 12 sztuk XXL, 

− kolor szary koszulki (250 sztuk): 12 sztuk XS, 50 sztuk S, 63 sztuk M, 63 sztuk L, 50 sztuk XL, 

12 sztuk XXL, 

− kolorystyka znakowania: full color. 
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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. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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Część 13 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej koszulek polo w liczbie 400 sztuk: 

Opis: 

− mix kolorów: biały (100 sztuk), zielony (100 sztuk), granatowy (100 sztuk), szary (100 sztuk), 

− gramatura: 210g/m2, 

− kołnierzyk ściągaczowy, 

− wykonane ze 100% bawełny, 

− wzmocniona plisa pod guzikami, 

− zapięcie na trzy guziki w kolorze koszulki, 

− wzmocniony ściągacz przy rękawkach, 

− podwójne szwy przy rękawach i u dołu koszulki, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku – logotyp Zamawiającego, (wymiary: 10 cm x 5 cm, 

tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 10 cm x 2 cm, tolerancja: 

+/- 15%), 

− liczba koszulek w poszczególnych rozmiarach: S – 60 szt., M – 100 szt., L – 100 szt., XL – 80 

szt., XXL – 60 szt. 
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− kolor biały koszulki (100 sztuk):, 15 sztuk S, 25 sztuk M, 25 sztuk L, 20 sztuk XL, 15 sztuk XXL, 

− kolor granatowy koszulki (100 sztuk):, 15 sztuk S, 25 sztuk M, 25 sztuk L, 

20 sztuk XL, 15 sztuk XXL. 

− kolor zielony koszulki (100 sztuk):, 15 sztuk S, 25 sztuk M, 25 sztuk L, 20 sztuk XL, 15 sztuk 

XXL, 

− kolor szary koszulki (100 sztuk):, 15 sztuk S, 25 sztuk M, 25 sztuk L, 20 sztuk XL, 15 sztuk XXL, 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Część 14 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej toreb bawełnianych w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

− bawełniana torba o gramaturze 220 g/m2 w kolorze: granatowy (500 sztuk), zielony (500 sztuk), 

− materiał: bawełna, 

− wymiary: 38 x 41 x 8,5 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− torba na ramię z klinem, otwartą przegrodą główną i rączkami o długości 31 cm (tolerancja: +/- 

15%), 

−  znakowanie wykonane metodą sitodruku – logotyp Zamawiającego, (wymiary: 12 cm x 6 cm, 

tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 12 cm x 2 cm, tolerancja: 

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

12 cm x 6 cm, tolerancja: +/- 15%) umieszczony z drugiej strony torby, 
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− Kolorystyka znakowania: biały. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Część 15 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej kubków reklamowych w liczbie 1000 sztuk: 

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: full color, 

− opakowanie jednostkowe: pudełko, 

− opakowanie zbiorcze: 40-50 szt. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 16 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej gift boxów (zestaw: notes + długopis) w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

− gift box (zestaw: notes + długopis),  

− aluminiowy długopis Wass ze stalowym klipem, piszącym na niebiesko, 

− notes w sztywnej, eleganckiej oprawie w kolorze grafitowym z zaokrąglonymi rogami, 

posiadający gumkę w kolorze szarym oraz tasiemkę w środku w kolorze notesu, wewnętrzną 

kieszeń oraz 80 kartek w linie w kolorze kremowym, 

− wymiary: długopis: ø10 x 138 mm / notes: 137 x 210 mm (tolerancja: +/- 10 %), 

− zestaw zapakowany w eleganckim pudełku prezentowym wyściełanym gąbką, 

− wymiary pudełka: 190 x 240 x 30 mm 

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

tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 6 cm x 1 cm, tolerancja: 

+/- 15%), 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 17 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej kominów na szyję w liczbie 600 sztuk: 

Opis: 

− komin na szyję uszyty z elastycznego, ciepłego polaru ze ściągaczem w trzech kolorach: 

szary (200 szt.), granatowy (200 szt.), błękitny (200 szt.), 

− materiał: polar, 200 g/m2, 

− rozmiar produktu: 24,5 cm x 25,5 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− znakowanie wykonane metodą haftu: logotyp Zamawiającego (rozmiar: 5 cm x 2,5 cm, 

tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (rozmiar: 6 cm x 1 cm, tolerancja: 

+/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color, 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 18 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej mini apteczek w liczbie 500 sztuk: 

Opis: 

− mini apteczka w pokrowcu z mocowaniem do paska, główna przegroda na zamek 

błyskawiczny, składająca się z 25 elementów, w tym: 10 plastrów, 2 taśmy, 2 nieprzylegające 

opatrunki, 2 bandaże, 2 waciki, chusta trójkątna, koc termiczny ratunkowy o wymiarach 1,6 m 

x 2,1 m, rękawiczki jednorazowe 2 pary, ustnik do sztucznego oddychania 2 sztuki oraz 

nożyczki, 

− kolor produktu: czerwony, 

− materiał wykonania: poliester, 

− wymiary produktu: 13,3 cm x 9 cm x 4,2 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− znakowanie wykonane metodą transferu: logotyp Zamawiającego (wymiary: 3 cm x 1,5 cm, 

tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 3 cm x 0,6 cm, tolerancja: +/- 

15%), logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 3 cm x 1,3 cm, tolerancja: +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: biały. 

 
Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

  

Część 19 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zawieszek zapachowych w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

− zawieszki zapachowe wykonane z celulozy wysokochłonnej, w kształcie choinki, 

− wymiary: 9 cm x 8 cm (tolerancja: +/- 15 %), 

− kolor: zielony, 

− zapach: 500 szt. new car, 500 szt. sport,  
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− element mocujący: plastikowa zawieszka, lub gumka w kolorze zielonym, 

− każda z zawieszek zapakowana w folii barierowej gwarantującej trwałość zapachu, 

znakowanie wykonane metodą offset –logotypy Zamawiającego (wymiary: 3cm x 1,5 cm, 

tolerancja: +/- 15%), „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 3cm x 0,6 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz 

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

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Część 20 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zestawów flamastrów w piórniku w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

− zestaw 7 kolorowych flamastrów w piórniku z karabińczykiem, 

− wielkość piórnika bez karabińczyka: 9 cm x 3 cm x 3 cm, 

− kolor piórnika: zielony, 

− znakowanie wykonane metodą termotransferu: logotyp Zamawiającego (wymiary: 3 cm x 1,5 

cm, tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 3 cm x 0,6 cm, 

tolerancja: +/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 21 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej plecaków reklamowych w liczbie 150 sztuk: 

Opis: 

− wymiary 480 x 320 x 180 mm (tolerancja +/- 15%), 

− pojemność 25 litrów (tolerancja +/- 15%), 

− materiał wykonania: 100% poliester 1680D, 

− dwukolorowe: niebieski (kolor dominujący) i grafitowy, 

− znakowanie wykonane metodą haftu: logotyp Zamawiającego – wielkość znakowania: 10 cm x 

5 cm (tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” – wielkość znakowania: 10 cm 

x 1,5 cm (tolerancja: +/- 15%); oba logotypy umieszczone na małej kieszonce na zamek, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− dwie komory (główna z kieszenią na plecach i małą kieszonką na zamek), 

− 1 kieszeń przednia oraz 2 boczne kieszenie siateczkowe, 

− szelki z grubą gąbką, od spodu wykończone siateczką, usztywnione plecy, 

− pakowane pojedynczo w przezroczystą folię. 
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Część 22 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej plecaków reklamowych w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

− wymiary 400 x 230 x 100 mm (tolerancja +/- 15%), 

− pojemność 10 litrów (tolerancja +/- 15%), 

− materiał wykonania: 100% poliester 600D, 

− kolor: niebieski, 

− 1 kieszeń na suwak (suwak zasuwany na górze lub z dołu do góry),  

− plecaki z regulowanymi, miękkimi paskami na ramię, 

− znakowanie wykonane metodą termotransferu: logotyp Zamawiającego – wielkość 

znakowania: 10 cm x 5 cm (tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” – 

wielkość znakowania: 10 cm x 1,5 cm (tolerancja: +/- 15%); oba logotypy umieszczone 

na komorze plecaka, 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 23 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej toreb plażowych w liczbie 300 sztuk: 

Opis: 

− torba plażowa w paski w marynistycznym stylu w kolorach białym i niebieskim zamykana 

na guzik,  

− wewnątrz dodatkowa kieszonka na zamek błyskawiczny, 

− 2 sznurkowe uchwyty wykonane z bawełny z metalowymi oczkami, 

− materiał: 300D poliester, 

− wymiary: 47 cm x 17 cm x 34 cm (tolerancja: +/- 15%, 

− znakowanie wykonane metodą termotransferu: logotyp Zamawiającego (wymiary: 4 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 4 cm x 0,7 cm, tolerancja: 

+/- 15%) umieszczone u dołu na białym pasku, 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 24 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej toreb sportowych w liczbie 100 sztuk: 

Opis: 

− wygodna torba sportowa unisex o pojemności 50 l, 

− wymiary: 48 cm x 29 cm x 25 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− materiał: 100 % poliester 600D, 

− kolor: granatowy - niebieski, 

− wzmocniona konstrukcja, 

− główna komora jak i boczne zamykane na zamek, 

− usztywnione dno, 

− boczna kieszeń z wentylacją, 

− regulowany, odpinany pasek na ramię z nakładką zapewniającą wygodę noszenia, 

− krótkie rączki do noszenia w dłoni, 

− znakowanie wykonane metodą termotransferu: logotyp Zamawiającego (wymiary:12 cm x 6 

cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 10 cm x 1,6 cm, tolerancja: 

+/- 15%) umieszczone po jednej stronie torby, 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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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, 

− Zestaw światełek (przód i 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. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 26 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej toreb konferencyjnych w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

− elegancka torba konferencyjna z wyściełaną kieszenią na laptopa, z podwójnymi  

wzmocnionymi uchwytami, 

− regulowany pasek na ramię, uchwyt do noszenia, 

− zapinana na zamek komora główna oraz zapinana na zamek przednia kieszeń, 

− materiał: poliester 600 D, plastik 

− rodzaj zapięcia: zamek błyskawiczny, 

− kolor dominujący: granatowy lub grafitowy, 

− wymiary zewnętrzne: 38 cm x 29 cm x 8,5 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− znakowanie wykonane metodą transferu: logotyp Zamawiającego (wymiary: 10 cm x 5 cm, 

tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 10 cm x 1,5 cm, tolerancja: 

+/- 15%), 

− kolorystyka znakowania: full color. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 27 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej apteczek – breloków ratowniczych w liczbie 500 sztuk: 

 

Opis: 

− praktyczny brelok ratowniczy wykonany z trwałego, wytrzymałego materiału – CODURA 

odpornego na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych, posiadający obrotowy 

karabińczyk, zamykany na rzep, 

− kolor apteczki: czerwony, 

− wymiary: ok. 9 cm x 9 cm x 3 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− wyposażenie podstawowe (minimum): 2 pary antyalergicznych rękawiczek nitrylowych, 2 

maseczki (ustniki) do prowadzenia oddechu zastępczego, 

− znakowanie wykonane metodą transferu: logotyp Zamawiającego (wymiary: 3 cm x 1,5 cm, 

tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 3 cm x 0,6 cm, tolerancja: 

+/- 15%) oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości (wymiary: 3 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 

15%) umieszczone na jednej stronie apteczki, 

− kolorystyka znakowania: biały. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Logotypy do wykorzystania na gadżetach/materiałach szkoleniowych: 

Logotyp Zamawiającego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej): 

 

Logotyp kampanii społecznej „Porozumienie dla Trzeźwości”: 

 

Logotyp „20 lat Marki Mazowsze”: 

 

 

 


