
 
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

Znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-19/2019/U 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1 zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostarczenie do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej w Warszawie materiałów promujących ekonomię społeczną na 

Mazowszu w postaci ekologicznych woreczków wielokrotnego użycia do przechowywania 

żywności. 

 

1)Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem części 1 zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62a ekologicznych woreczków służących do 

przechowywania żywności. Łączna ilość 400 zestawów składających się z 1 dużego worka  

z naszytą kieszenią, w której będzie spakowanych 5 woreczków żywnościowych. 

 

2)Termin realizacji zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego musi nastąpić nie 

później niż do dnia 13 grudnia 2019 r. w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 

8.30-14.00. 

 

3) Szczegóły dotyczące dużego worka: 

- wymiary: długość: 38-41 cm, szerokość: 35-37 cm, długość uchwytu ok. 60-65 cm, sznurek 

wzdłuż obu boków, 

- materiał wykonania: włókno naturalne pochodzenia roślinnego, np.: bawełna, len, juta, płótno itp. 

- nadruk lub haft:  zamieszczenie poniższego zdjęcia trwałą techniką, zajmujące ok. 40% całości 

powierzchni 
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Na worku znajdzie się również następujący napis: 

 

 E kologia 

e K onomia 

sp O łeczna 

 

Napis zostanie umieszczony po lewej stronie worka. Worek posiadać będzie kieszeń, uchwyty 

oraz sznurki. Zdjęcie poglądowe worka poniżej: 

  

Worek będzie posiadał wszywkę wszytą na zewnątrz (maksymalnie 3 x 2,5 cm/ +/- 2mm)  

z nadrukowanym logo wykonawcy z jednej strony i napisem: 

„Wykonano na zlecenie (w tym miejscu logo MCPS-zdjęcie poniżej)” www.mcps.com.pl  

 

 

 

 

 

http://www.mcps.com.pl/
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4) Szczegóły dotyczące woreczków żywnościowych: 

wykonanie 5 woreczków żywnościowych siatkowych rozmiarach:  

- 2 woreczki w rozmiarze 35x40 cm (+/- 2cm), 

- 3 woreczki w rozmiarze 25x30 cm (+/- 2 cm) 

Woreczki muszą posiadać następujące cechy: lekkie wagowo, przewiewne, przezroczyste, trwałe, 

wytrzymałe, z podwójnym szwem, utkane najlepiej z siatki bawełnianej, zciągnięte sznurkiem lub 

taśmą. Zdjęcie poglądowe woreczków żywnościowych poniżej: 

 

     

   

 

 

 

 

 

Część 2 i 3 zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie materiałów promocyjnych w celu promowania zadań z zakresu 

polityki senioralnej na Mazowszu.  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1 Wstęp 

Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (z dostawą do siedziby Zamawiającego). 
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1.2 Zakres zamówienia 

Część druga zamówienia obejmuje: 

a) 550 szt. notatników A5 z długopisem (Zadanie 1), 

b) 550 szt. notatników A4 z długopisem (Zadanie 2), 

c) 550 szt. toreb papierowych laminowanych małych (Zadanie 3), 

d) 550 szt. toreb papierowych laminowanych dużych (Zadanie 4). 

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej notatników A5 z długopisem w liczbie 550 sztuk. 

Opis: 

 notatnik A5 w kolorze zielonym (60-80 kartek w linię lub kratkę) posiadający gumkę  

w kolorze ciemna zieleń oraz tasiemkę w środku w kolorze notesu, okładka z PU, miejsce 

na długopis, 

 metalowy długopis typu touch pen w kolorze zielonym, z wkładem preferowanym w kolorze 

niebieskim lub czarnym, 

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

cm, tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego” 

(wymiary: 6 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%) 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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b) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej notatników A4 w liczbie 550 sztuk. 

Opis: 

 notatnik na spirali 80 str. z kartonową okładką w kolorze zielonym i pasującym kolorowo 

długopisem kartonowym z niebieskim wkładem,  

 rozmiar: A4, 

 znakowanie metodą tampodruku – logotyp Zamawiającego (wymiary: 6 cm x 3 cm, 

tolerancja: +/- 15%) oraz logotyp „20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego” 

(wymiary: 6 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%). 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

c) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej toreb papierowych laminowanych małych w liczbie 550 sztuk. 

Opis: 

 torba laminowana wielokrotnego użytku wykonana z papieru w kolorze białym, 

 uchwyt: sznurek syntetyczny w kolorze zielonym, 

 rozmiar: 25 cm x 21 cm x 10 cm (tolerancja: +/- 10%), 

 papier: 170 g/m2, 

 znakowanie – logotyp  Zamawiającego (wymiary: 6 cm x 3 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz 

logotyp „20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego” (wymiary: 6 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15%). 
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d) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej toreb laminowanych dużych w liczbie 550 sztuk. 

Opis: 

 torba laminowana wielokrotnego użytku wykonana z papieru w kolorze białym, 

 uchwyt: sznurek syntetyczny w kolorze zielonym, 

 rozmiar: 40 cm x 30 cm x 10 cm (tolerancja: +/- 10%), 

 papier: 170 g/m2, 

 znakowanie – logotyp  Zamawiającego (wymiary: 12 cm x 6 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz 

logotyp „20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego” (wymiary: 12 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15%). 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Część trzecia zamówienia obejmuje: 

wykonanie i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ekologicznych 

woreczków służących do przechowywania żywności. Łączna ilość 300 zestawów składających się 

z 1 dużego worka z naszytą kieszenią, w której będzie spakowanych 5 woreczków 

żywnościowych.  

Opis szczegółów dotyczących dużego worka: 

 wymiary: długość 38-41 cm, szerokość 35-37 cm, długość uchwytu ok. 60-65 cm, sznurek 

wzdłuż obu boków, 
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 materiał wykonania: włókno naturalne pochodzenia roślinnego, np.: bawełna, len, juta, 

płótno itp., 

 nadruk lub haft: zamieszczenie logotypu Zamawiającego oraz Logotypu „20-lecie 

Samorządu Województwa Mazowieckiego”, 

 logotypy zostaną umieszczone w centralnej części worka, w kolejności: Logotyp 

Zamawiającego, poniżej logotyp „20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”, 

 worek posiadać będzie kieszeń, uchwyty oraz sznurki. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

      

 

 

 

Opis szczegółów dotyczących woreczków żywnościowych: 

 wykonanie 5 woreczków żywnościowych siatkowych o rozmiarach: 2 woreczki w rozmiarze 

35 x 40 cm (+/- 2 cm) oraz 3 woreczki w rozmiarze 25 x 30 cm (+/- 2 cm), 

 woreczki muszą posiadać następujące cechy: lekkie wagowo, przewiewne, przezroczyste, 

trwałe, wytrzymałe, z podwójnym szwem, utkane najlepiej z siatki bawełnianej, ściągnięte 

sznurkiem lub taśmą. 
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Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

    

 

Logotypy do wykorzystania na materiałach promocyjnych: 

Logotyp Zamawiającego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej): 

 

Logotyp „20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


