Znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-16/2018
Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie materiałów promujących ekonomię społeczną oraz
zadania z zakresu polityki senioralnej na Mazowszu.

Część I
1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 62a breloków płóciennych w kształcie żarówki z logo Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.
Łączna ilość 400 sztuk.
2

Termin zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego musi nastąpić nie
później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.
3

Zakres zamówienia:

a)

Wykonanie breloków płóciennych w jasnym kolorze (biały, kremowy, szary) w kształcie żarówki stanowiącej

odwzorowanie logo Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej wraz z tasiemką i metalowym karabińczykiem służących
do przechowywania kluczy (sakiewka na zamek błyskawiczny).
Zdjęcie logo Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej poniżej bez napisu.
Napis Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej wyhaftowany z tyłu breloka na jednej z części.

Brelok o wymiarach umożliwiających zamieszczenie nadruku nie dłuższy jednak niż 10 cm (+/- 2 cm).
b)

Wyhaftowanie znakowania na brelokach.

Wykonawca wykona nadruk na breloku zawierający logo Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej.
c)

Breloki będą posiadały wszywkę wszytą wewnątrz (maksymalnie 2 x 2 cm/ +/- 2mm) z materiału

z nadrukowanym logo wykonawcy breloka z jednej strony i napisem:

„Wykonano przez (w tym miejscu logo wykonawcy) na zlecenie (w tym miejscu logo MCPS)” www.mcps.com.pl
Zdjęcie logotypu poniżej:

c)

Dostarczenie breloków do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży prototyp do akceptacji Zamawiającego.
Zdjęcia poglądowe poniżej.
Przykład breloka/sakiewki:

Część II
1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 62a t-shirtów w trzech kolorach z nadrukiem postaci Marka Żarówki.
Łączna ilość: 800 sztuk.
2

Termin zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego musi nastąpić nie
później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.
3

Zakres zamówienia:

a)

Wyprodukowanie t-shirtów w trzech kolorach (czarny, szary melanż, niebieski) w czterech rozmiarach:

Wykonanie: T-shirty bez bocznych szwów, podwójne szwy na ramionach, wzmocniony lycrą ściągacz z wszyciem taśmy
wzmacniającej,
Materiał: materiał 100% bawełna, 170 gsm,
Kolor: czarny, szary melanż, niebieski
Rozmiary: S – ilość 200 szt., M – ilość 200 szt., L – ilość 200 szt., XL – ilość 200 sztuk.
b)

Wykonanie nadruku na t-shirtach metodą sitodruku bezpośredniego z wykorzystaniem farb plastizolowych.

Z przodu t-shirtu powinny znaleźć się postacie z filmu o Marku Żarówce zajmujące ok. 40-50%

całości oraz

umieszczenie znaku Mazowieckiej Ekonomii Społecznej i napisu: „W Ekonomii Społecznej liczą się ludzie”.
Z tyłu na dole t-shirtu umieszczenie napisu www.es.mcps-efs.pl
Zdjęcia poniżej:

c)

T-shirty będą posiadały wszywkę podłużną (maksymalnie 2 x 5 cm +/- 2mm) z materiału wszytą na dole t-shirtu

po prawej stronie częściowo na zewnątrz i wewnątrz (jak na zdjęciu poniżej) z nadrukowaną informacją o wykonawcy z
jednej strony i nadruk z następującą informacją z drugiej strony:
„Wykonano przez (w tym miejscu logo wykonawcy) na zlecenie (w tym miejscu logo MCPS)” www.mcps.com.pl
logo Mazowieckiej Ekonomii Społecznej i Zdjęcia logotypu poniżej:

Zdjęcie poglądowe poniżej:

d)

Dostarczenie t-shirtów do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży prototyp do akceptacji Zamawiającego.

Część III
1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie
przy ul. Nowogrodzkiej 62a poduszek podróżnych na kark typu rogal/litera U w kształcie zwierząt (np. kura, kot itp.).
Łączna ilość: 200 sztuk.

2

Termin zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego musi nastąpić nie
później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.
3

Zakres zamówienia:

a)

Wykonanie kolorowych poduszek podróżnych:

Wykonanie: poduszki wielokolorowe gładkie i wzorzyste o różnej fakturze z pokrowcem rozpinanym na zamek
błyskawiczny.
Kształt: rogal/litera U
Cechy: poduszka musi być miękka i elastyczna, wodoodporna, wykonana z dobrej jakości materiałów np. plusz, frote. tj.
materiału, który nie podrażnia skóry.
Wypełnienie do wyboru: ekologiczna łuska gryczana, kuleczki polistyrenu, bambus, proso.
Zdjęcia poglądowe poniżej:

b) Poduszki podróżne będą posiadały wszywkę podłużną (maksymalnie 2 x 5 cm +/- 2mm) z materiału z nadrukowaną
informacją o wykonawcy poduszki podróżnej z jednej strony i nadruk z następującą informacją z drugiej strony:
„Wykonano przez (w tym miejscu logo wykonawcy) na zlecenie (w tym miejscu log o MCPS)” www.mcps.com.pl
Zdjęcia logotypu poniżej:

Ponadto na poduszce podróżnej ma być umieszczone w widocznym miejscu logo Mazowieckiej Ekonomii Społecznej:
Zdjęcie logotypu poniżej:

c)

Dostarczenie poduszek do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży prototyp do akceptacji Zamawiającego.

Część IV
1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 62a pudełek na chusteczki higieniczne (chusteczniki) z drewna lub ze sklejki ozdobionych techniką
decoupage z motywem postaci Marka Żarówki.
Łączna ilość 100 sztuk.
2

Termin zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego musi nastąpić nie
później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.
3

Zakres zamówienia:

a)

Wykonanie pudełek na chusteczki higieniczne (chustecznik) i ozdobienie techniką decoupage.

Cechy:
Materiał: drewno lub sklejka,
Wymiary: długość 25 cm, szerokość 13 cm, wysokość 9 cm ( +/- 2mm).
Funkcje: przesuwana szufladka na dnie umożliwiająca uzupełnienie chusteczek.
Zdjęcie poglądowe pudełka:

b)

Na pudełkach w centralnym ich punkcie będzie umieszczona postać Marka Żarówki:

Zdjęcie poglądowe:

oraz na bocznej ściance logo Mazowieckiej Ekonomii Społecznej i MCPS.
„Wykonano przez (w tym miejscu logo wykonawcy) na zlecenie (w tym miejscu logo MCPS)” www.mcps.com.pl

Zdjęcia logotypów, które muszą znaleźć się na pudełku poniżej:

c)

Dostarczenie pudełek na chusteczki higieniczne do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży prototyp do akceptacji Zamawiającego.

Część V
1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 62a bombek choinkowych ręcznie robionych i zdobionych różnymi technikami o obwodzie ok. 16 cm.
Łączna ilość 200 sztuk.
2

Termin zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem gotowych materiałów do siedziby Zamawiającego musi nastąpić nie
później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.
3

Zakres zamówienia:

a) Wykonanie bombek choinkowych różnymi technikami i ozdobionych motywami świątecznymi i zimowymi (np.
choinki, mikołaje, renifery, gwiazdki, prezenty, bałwanki). Bombka zakończona haczykiem i tasiemką.
Cechy:
Materiał: kula styropianowa,
Zdjęcia poglądowe bombek poniżej:

b) Bombki choinkowe będą opakowane w folię i ozdobione wstążką do której będzie dołączona etykieta papierowa

z nadrukowaną informacją o wykonawcy bombki choinkowej z jednej strony i nadruk z następującą informacją z drugiej
strony: „Wykonano przez (w tym miejscu logo wykonawcy) na zlecenie (w tym miejscu logo MCPS)” www.mcps.com.pl
Zdjęcia logotypów, które muszą się znaleźć na etykiecie poniżej:

c) Dostarczenie bombek choinkowych do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży prototyp do akceptacji Zamawiającego.

Część VI
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
materiałów promocyjnych w celu promowania zadań z zakresu polityki senioralnej na Mazowszu. Część
zamówienia została podzielona na zadania.
Zadanie I
1 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zestawów ziół
zawierających zawiązane saszetki z trzema różnymi rodzajami ziół. Zestawy w ilości 1000 sztuk.
2 Szczegóły zamówienia:
2.1 Każdy zestaw będzie składał się z minimum trzech rodzajów ziół wybranych spośród: kwiatu nagietka, ziela
skrzypu polnego, chabra, czarnego bzu lub innych sezonowych. Rodzaje ziół w zestawie będą zależały od
sezonowego dostępu do poszczególnych rodzajów ziół.
2.2 Zioła będą zapakowane w saszetki ze sznureczkiem o wielkości: 45 x 65 mm (+/-1cm) przeznaczone do
zaparzania.
Saszetki
muszą
być
dopasowane
do
wymiarów
pudełka
oraz wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, spełniających wymagania technologii
przemysłu spożywczego w odniesieniu do bezpieczeństwa i wydajności.
2.3 Każdy zestaw będzie składał się z 30 saszetek o gramaturze 2 g (+/- 0,2 g).
2.4 Saszetki będą zapakowane w pudełko
o wymiarach: 100 x 65 mm bez nadruku.

wykonane

z

kartonu,

z

dwiema

przekładkami

2.5 Wielkość pudełka: szerokość 125 x 100 x 65 mm (+/- 10 mm).
2.6 Pudełko wykonane z kartonu o gramaturze 250-300 g/m². Karton jednostronnie foliowany folią matową. Na
pudełku znajdzie się nadruk: jednostronny, pełnokolorowy 4+0.
2.7 Wielkość nadruku: 100% wielkości pudełka na 5 płaszczyznach pudełka, spód niezadrukowany.
2.8 Każde pudełko będzie miało informację o dacie ważności ziół.

2.9 Każde pudełko będzie zawierało 3 ulotki o wielkości 95 x 120 mm (+/-3 mm) z informacją
o zastosowaniu poszczególnych rodzajów ziół. Informacja o każdym rodzaju zioła będzie opisana na odrębnej
ulotce czcionką czytelną dla osób starszych. Ulotki informacyjne będą spięte.
2.10 Tekst i grafika informacji na ulotce informacyjnej oraz nadruku na pudełku będą uzgodnione z Zamawiającym
i przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem.
2.11 Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach w ciągu 2018 r.:
1 termin: do 28.11.2018 r.– 500 szt. do godz. 15.00
2 termin: do 06.12.2018 r. – 500 szt. do godz. 15.00
Zadanie II
1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej zestawów
ciasteczek - pierników w ilości 220 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.
2.2 Każdy zestaw ciasteczek – pierników będzie składał się z minimum siedmiu ciasteczek – pierników w kształcie:
renifera, gwiazdki, bałwanka, choinki, bombki oraz małego i dużego dzwonka. Łączna gramatura ciasteczek –
pierników: 100 g (+/- 5 g).
2.3 Każde ciasteczko – piernik będzie ozdobione białym lukrem.
2.4 Projekt pierników do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wykonaniem.
2.5 Każdy zestaw ciasteczek – pierników
będzie zapakowany w eko pudełko o wielkości:
150 x 150 mm (+/-1cm) z okienkiem wykończonym folią. Przykrywa pudełka będzie posiadała okienko
zapewniające, że zapakowane ciasteczka – pierniki będą widoczne. Ciasteczka - pierniki muszą być
dopasowane do wymiarów pudełka.
2.6 Na spodzie pudełka znajdzie się nadruk: Logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
i Samorządu Województwa Mazowieckiego
– w kolorze CMYK (logo Samorządu Województwa
Mazowieckiego do pobrania ze strony internetowej https://www.mazovia.pl/marka-mazowsze/

2.7 Każde eko pudełko będzie przewiązane wstążeczką z materiału w kolorze zielonym.
2.8 Projekt eko pudełek i wstążeczek do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wykonaniem.
2.9 Każde pudełko będzie miało informację o dacie ważności pierników.

2.10 Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach w ciągu 2018 r.:
1 termin: do 28.11.2018 r.– 100 szt. do godz. 15.00
2 termin: do 06.12.2018 r. – 120 szt. do godz. 15.00
Zadanie III
1 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej woreczków
zapachowych wypełnionych ziołami w ilości 1000 sztuk.
2

Szczegóły zamówienia:

2.1 Każdy woreczek o wielkości 135 x 150 mm (+/-1 cm) ściągany na sznurek będzie wypełniony kwiatem mięty
pieprzowej o gramaturze 60 g (+/- 5 g).
2.2 Każdy woreczek będzie miał wyhaftowany kwiat i nazwę mięty pieprzowej.
2.3 Każdy woreczek będzie posiadał sznureczek do ściągnięcia w kolorze zielonym.
2.4 Na tylnej stronie każdego woreczka znajdzie się haft: Logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
i Samorządu Województwa Mazowieckiego
– w kolorze CMYK (logo Samorządu Województwa
Mazowieckiego do pobrania ze strony internetowej https://www.mazovia.pl/marka-mazowsze/

2.5 Do każdego woreczka będzie zamocowana na zewnątrz
etykieta w rozmiarze 40 x 45 mm
(+/- 2 mm) z informacją o zastosowaniu kwiatu mięty pieprzowej.
2.6 Rodzaj materiału użytego do uszycia woreczków: len z bawełną w kolorze ecru.
2.7 Tekst i grafika informacji oraz haft na woreczku będą uzgodnione z Zamawiającym i przedstawione do
akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem.
2.8 Każdy woreczek będzie posiadał informację o dacie ważności kwiatu mięty pieprzowej.
2.9 Projekt woreczków do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wykonaniem.
2.10 Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach w ciągu 2018 r.:
1 termin: do 28.11.2018 r.– 500 szt. do godz. 15.00
2 termin: do 06.12.2018 r. – 500 szt. do godz. 15.00

