
 
 

 

 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-6/2019/U 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie materiałów reklamowych w celu promocji Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na Mazowszu. Zamówienie podzielone jest na 5 części. 

 

CZĘŚĆ I 

Zadanie 1 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz  

z wniesieniem na V piętro zestawów herbat ziołowych. 

2. TERMIN REALIZACJI: do 28 czerwca 2019 r. 

3. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

3.1. Każdy zestaw będzie składał się z minimum trzech rodzajów ziół wybranych spośród: 

młodej pokrzywy (liść i kłącze), kwiatu nagietka, chabra, rumianku, mięty pieprzowej 

lub innych sezonowych. Rodzaje ziół w zestawie będą zależały od sezonowego dostępu 

do poszczególnych rodzajów ziół.  

3.2. Zioła będą zapakowane w przezroczyste foliowe saszetki o wielkości: 40 x 60 mm  

(+/-1cm). Saszetki muszą być dopasowane do wymiarów pudełka. 

3.3. Każda saszetka będzie miała naklejkę o wielkości minimum: 30 x 45 mm, na której 

znajdzie się  nadruk w pełnym kolorze.  

3.4. Saszetki będą zapakowane w pudełko wykonane z kartonu, z dwoma przekładkami 

o wymiarach: 100 x 65 mm bez nadruku.   

3.5. Wielkość pudełka: szerokość 125 x 100 x 65 mm (+/- 10 mm), 

3.6. Pudełko wykonane z kartonu o gramaturze 250-300 g/m². Karton jednostronnie 

foliowany folią matową. Na pudełku znajdzie się nadruk: jednostronny, pełnokolorowy 4+0. 

3.7. Wielkość nadruku: 100% wielkości pudełka na 5 płaszczyznach pudełka, spód 

niezadrukowany. 

3.8. Tekst i grafika naklejki na saszetce oraz nadruku na pudełku będą uzgodnione 

z Zamawiającym i przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem. 



 
 

 

 
 

     

3.9. Ilość sztuk: 1000  

3.10. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach, nie później niż 

28 czerwca 2019 r.: 

1 termin: do 25 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 400, 

2 termin: do 40 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 600. 

Zadanie 2 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz  

z wniesieniem na V piętro woreczków zapachowych z ziołami. 

2. TERMIN REALIZACJI: do 28 czerwca 2019 r. 

3. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

3.1. Woreczki powinny być wykonane z lnu w kolorze białym lub écru, zawiązywane na górze 

sznureczkiem w tym samym kolorze. 

3.2. W każdym woreczku będzie jeden rodzaj zioła – mięta pieprzowa lub rumianek – 

w zależności od sezonowego dostępu do poszczególnych rodzajów ziół.  

3.3. Rozmiary woreczka zapachowego: 10 cm wysokości, 6 cm szerokości (+/-0,5 cm) 

3.4. Liczba sztuk: 1000 

3.5. Na woreczku będzie wyhaftowane logo i nazwa Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej oraz kampanii społecznej „Porozumienie dla trzeźwości”.  

  

3.6. Do każdego woreczka będzie zamocowana etykieta o 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.  

3.7. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach, nie później niż 

28 czerwca 2019 r.: 

1 termin: do 25 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 400, 

2 termin: do 40 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 600. 



 
 

 

 
 

CZĘŚĆ II 

Zadanie 1 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz  

z wniesieniem na V piętro trzech rodzajów mydełek glicerynowych. 

2. TERMIN REALIZACJI: do 28 czerwca 2019 r. 

3. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

3.1. Mydełka powinny być w kształcie kwiatka, biedronki, motyla, serduszka lub ważki. 

3.2. Wielkość mydełek 70-100g (+/- 3g).  

3.3. Liczba sztuk: 1000 

3.4. Mydełka powinny być w trzech rodzajach zapachów owocowych. 

3.5. Skład mydełek: gliceryna, barwniki naturalne (bez parabenów).  

3.6. Każde mydło będzie zapakowane w przezroczystą folię, przewiązaną wstążeczką 

w kolorze jasno/ciemnozielonym lub rafią w kolorze naturalnym Eko. 

3.7. Do każdego mydła 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.  

  

3.8. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach, nie później niż 

28 czerwca 2019 r 

1 termin: do 25 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 400, 

2 termin: do 40 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 600. 

 

Zadanie 2 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz  

z wniesieniem na V piętro świec z wosku pszczelego.: 

2. TERMIN REALIZACJI: do 28 czerwca 2019 r. 

3. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

3.1. Świece powinny być w kształcie kojarzącym się z ekologią. 

3.2. Wielkość świecy: wysokość: 6cm, średnica: 5,5cm (+/- 0,5 cm)  



 
 

 

 
 

3.3. Liczba sztuk: 1000  

3.4. Każda świeca będzie zapakowana w przezroczystą folię, przewiązana wstążeczką 

kolorze jasno/ciemnozielonym lub rafią w kolorze naturalnym. 

3.5. 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. 

  

3.6. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach, nie później niż 

28 czerwca 2019 r.: 

1 termin: do 25 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 400, 

2 termin: do 40 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 600. 

Część III 

Zadanie 1 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz  

z wniesieniem na V piętro poduszek podróżnych typu „rogal”. 

2. TERMIN REALIZACJI: do 28 czerwca 2019 r. 

3. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

3.1. Poduszka będzie gładka, wykonana z przyjemnego w dotyku materiału, takiego jak 

welur, poliester lub polar. 

3.2. Materiał z którego wykonana jest poduszka będzie miał certyfikat OekO_TEX. 

3.3. Poduszka będzie wypełniona kulkami silikonowymi, które również będą miały certyfikat 

OekO_TEX.  

3.4. Poduszka będzie w jednolitym kolorze – granat, szarość, niebieski lub wielokolorowe we 

wzory, motywy roślinne. Kształt zwierzęcy. 

3.5. Wymiary poduszki: długość: 30 cm, szerokośc:30 cm, wysokość: 10 cm 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

3.6. Poglądowe zdjęcie produktu: 

 

3.7. Liczba sztuk: 1000 

3.8. Do każdej poduszki będzie doszyta metka z logotypem Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej oraz kampanii „Porozumienia dla trzeźwości”. Projekt wraz z logotypem na 

produkcie będzie uzgodniony z Zamawiającym i przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającego przed wykonaniem.  

  

3.9. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach, nie później niż 

28 czerwca 2019 r.: 

1 termin: do 25 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 400, 

2 termin: do 40 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 600. 

Zadanie 2 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz  

z wniesieniem na V piętro małych poduszek.  

2. TERMIN REALIZACJI: do 28 czerwca 2019 r. 

3. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

3.1. Każda poduszka będzie wykonana z matowej tkaniny polarowej w jednolitym kolorze – 

granatowym, szarym lub zielonym.  

3.2. Każda poduszka będzie wypełniona miękkim tworzywem. 

3.3. Przykładowe poglądowe zdjęcie poduszki:  



 
 

 

 
 

 

3.4. Rozmiar poduszki: 25cm x 25cm.   

3.5. Liczba sztuk: 1000 

3.6. Każda poduszka będzie miała wszywkę z nadrukowanym logotyp Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej oraz kampanii „Porozumienia dla trzeźwości”. 

  

3.7.  Projekt wraz z logotypem na produkcie będzie uzgodniony z Zamawiającym 

i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem. 

3.8. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach, nie później niż 

28 czerwca 2019 r.: 

1 termin: do 25 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 400, 

2 termin: do 40 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 600. 

Część IV 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz  

z wniesieniem na V piętro kubków ceramicznych.   

2. TERMIN REALIZACJI: do 28 czerwca 2019 r. 

3. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

3.1. Każdy kubek będzie w białym kolorze o pojemności 330 ml i wymiarach 80x95 mm. 

3.2. Na kubku z jednej strony będzie logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a z 

drugiej „Porozumienie dla trzeźwości”. 



 
 

 

 
 

  

3.3. Każdy kubek będzie zapakowany w białe tekturowe pudełko. 

3.4. Poglądowe zdjęcie produktu: 

 

3.5. Liczba sztuk: 1000 

3.6.  Logo na produkcie będą uzgodnione z Zamawiającym i przedstawione do akceptacji 

Zamawiającego przed wykonaniem.  

3.7. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach, nie później niż 

28 czerwca 2019 r.: 

1 termin: do 25 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 400, 

2 termin: do 40 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 600. 

Część V 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego wraz  

z wniesieniem na V piętro maskotek przytulanek w kształcie misia.   

2. TERMIN REALIZACJI: do 28 czerwca 2019 r. 

3. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA  

3.1. Każdy miś będzie wykonany z pluszu/poliestru lub/i bawełny, będzie miał białą koszulkę 

lub bluzę z miejscem  pod nadruk logotypu. 

3.2. Maskotka będzie wielkości 30 cm x 15 cm (tolerancja:+/- 10%) 

3.3. Na każdej maskotce będzie logotyp Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

usytuowany z przodu koszulki. 

3.4. Każdy miś będzie miał wszywkę z nadrukowanym logotypem kampanii „Porozumienia 

dla trzeźwości”. 



 
 

 

 
 

 

  

3.4. Mis będzie w jednolitym kolorze – odcienie brązu.   

3.5. Poglądowe zdjęcie produktu: 

    

   

3.6. Liczba sztuk: 1000 

3.7. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dwóch terminach, nie później niż 

28 czerwca 2019 r.: 

1 termin: do 25 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 400, 

2 termin: do 40 dni od momentu podpisania umowy, ilość sztuk 600. 

 

 

 

 

 


