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Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy: MCPS.ZP/AM/351-14/2019/U  

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

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

materiałów reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” (znak sprawy 

MCPS.ZP/AM/351-14/2019/U, w następujący sposób.  

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Rozdział XII, pkt 10 SIWZ.   

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres 

Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania:  

 

Oferta na 

„Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych  

dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” 

znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-14/2019/U 

Nie otwierać przed dniem: 10.10.2019 r., godz. 10:15 

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Rozdział XII, pkt 10 SIWZ.   

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres 

Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania:  
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Oferta na 

„Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych  

dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” 

znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-14/2019/U 

Nie otwierać przed dniem: 15.10.2019 r., godz. 10:15 

 

TREŚĆ SIWZ PRZED: 

Rozdział XIII, pkt 1. I pkt 2. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 10.10.2019 r. do godz. 

10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, w Kancelarii 

Zamawiającego, pok. nr 312, III piętro. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego położonej 

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej VI piętro. 

3. W przypadku wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę 

Wykonawcy.  

 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE 

Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 15.10. 2019 r. do godz. 

10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, w Kancelarii 

Zamawiającego, pok. nr 312, III piętro. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego położonej 

w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, w sali konferencyjnej VI piętro. 

3. W przypadku wniesienia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę 

Wykonawcy.  

 

Zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Przed zmianą 

Część 1 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej dousznych słuchawek zwijanych w liczbie 1000 sztuk: 

Opis:  

• zwijane słuchawki douszne,  
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• kolor: biały,  

• materiał wykonania: plastik,  

• wymiary produktu: 4,5 x 3,1 x 1,1 cm (tolerancja: +/- 15%),  

• metoda nadruku: grawerowanie,  

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

internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 

 

Po zmianie: 

Część 1 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej dousznych słuchawek zwijanych w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

• zwijane słuchawki douszne, 

• kolor: biały, 

• materiał wykonania: plastik, 

• wymiary produktu: 4,5 x 3,1 x 1,1 cm (tolerancja: +/- 15%), 

• metoda nadruku: sitodruk lub tampodruk, 

• znakowanie wykonane metodą sitodruku lub tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z 

adresem strony internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 

Logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz 20 lat Mazowsze na jednej stronie 

elementu zwijającego przewód słuchawek, na drugiej stronie logo „Porozumienie dla 

trzeźwości” 

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 2 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej powerbanków w liczbie 500 sztuk:  

Opis:  
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• powerbank o pojemności: 4000 mAh odpowiedni do ładowania smartfonów, iphonów, zawierający 

lampeczkę LED, informującą o mocy ładowania,  

• kolor: biały,  

• materiał wykonania: plastik,  

• wymiary produktu: 9,7 x 6,3 x 0,7 cm (tolerancja: +/- 15%),   

• metoda nadruku: grawerowanie,  

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

internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 

 

Po zmianie: 

Część 2 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej powerbanków w liczbie 500 sztuk: 

Opis: 

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

zawierający lampeczkę LED, informującą o mocy ładowania, 

• kolor: biały, 

• materiał wykonania: plastik, 

• wymiary produktu: 9,7 x 6,3 x 0,7 cm (tolerancja: +/- 15%),  

• metoda nadruku: sitodruk lub tampodruk, 

• znakowanie wykonane metodą sitodruku lub tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z 

adresem strony internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 3 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej długopisów w liczbie 3000 sztuk:  
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Opis: 

 • długopis typu Touch Pen z kolorową gumową końcówką  

• kolor: długopis biały, gumowa końcówka zielona  • wymiary produktu: Wymiary: dł.140mm x Ø 7 

mm (tolerancja wymiarów +/- 15%)  

• wkład długopisu: niebieski,  

• metoda nadruku: grawerowanie,  

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

internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 

 

Po zmianie: 

Część 3 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej długopisów w liczbie 3000 sztuk: 

Opis: 

• długopis typu Touch Pen z kolorową gumową końcówką 

• kolor: długopis biały, gumowa końcówka zielona  

• wymiary produktu: Wymiary: dł.140mm x Ø 7 mm (tolerancja wymiarów +/- 15%) 

• wkład długopisu: niebieski, 

• metoda nadruku: grawerowanie laserowe w jednym kolorze, 

• znakowanie wykonane metodą grawerowania: logotyp Zamawiającego wraz z adresem 

strony internetowej (wymiary: 0,5 cm x 3,5 cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat 

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

trzeźwości” (wymiary: 0,7 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 15%) 

 

Przed zmianą: 

Część 4 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej etui na karty kredytowe z zabezpieczeniem RFID, w liczbie 1000 sztuk:  

Opis:  

• etui na karty kredytowe z ochroną przed skanowaniem kart RFID z 6 przegródkami,  
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• kolor: biały  

• wymiary produktu: 11 x 7,5 x 2 cm (tolerancja wymiarów +/- 15%)  

• materiał: aluminium,  

• metoda nadruku: grawerowanie,  

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

internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 

 

Po zmianie: 

Część 4 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej etui na karty kredytowe z zabezpieczeniem RFID, w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

• etui na karty kredytowe z ochroną przed skanowaniem kart RFID z 6 przegródkami, 

• kolor: biały lub srebrny 

• wymiary produktu: 11 x 7,5 x 2 cm (tolerancja wymiarów +/- 15%) 

• materiał: aluminium, 

• metoda nadruku: sitodruk lub tampodruk,, 

• znakowanie wykonane metodą sitodruku lub tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z 

adresem strony internetowej (wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 5 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej toreb bawełnianych z długimi uchwytami, w liczbie 1000 sztuk:  

Opis:  

• bawełniana torba o gramaturze 220g/m2 w kolorze zielonym  

• materiał: bawełna   

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

• torba na ramię z klinem, otwartą przegrodą główną i rączkami o długości 31 cm (tolerancja   
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• znakowanie wykonane metodą sitodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

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

cm x 2 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 12 cm x 6 

cm, tolerancja: +/- 15%) 

 

Po zmianie: 

Część 5 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej toreb bawełnianych z długimi uchwytami, w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

• bawełniana torba o gramaturze 220g/m2 w kolorze białym 

• materiał: bawełna  

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

• torba na ramię z klinem, otwartą przegrodą główną i rączkami o długości 31 cm (tolerancja  

• znakowanie wykonane metodą sitodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

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

(wymiary: 12 cm x 2 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” 

(wymiary: 12 cm x 6 cm, tolerancja: +/- 15%) 

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 6 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej pojemnik na leki, w liczbie 2000 sztuk:  

Opis:  

• półprzezroczysty pojemnik na tabletki z podziałem na 4 pory dnia,  

• kolor: zielony  

• materiał: plastik  

• wymiary produktu: 10,5 x 4 x 2 cm (tolerancja wymiarów +/- 15%) • metoda nadruku: tampodruk, 

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

internetowej wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 
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Po zmianie 

Część 6 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej pojemnik na leki, w liczbie 2000 sztuk: 

Opis: 

• półprzezroczysty pojemnik na tabletki z podziałem na 4 pory dnia, 

• kolor: biały 

• materiał: plastik 

• wymiary produktu: 10,5 x 4 x 2 cm (tolerancja wymiarów +/- 15%) 

• metoda nadruku: sitodruk lub tampodruk, 

• znakowanie wykonane metodą : sitodruku lub tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z 

adresem strony internetowej wymiary: 2 cm x 1 cm, 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%) 

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 7 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej chust wielofunkcyjnych, w liczbie 800 sztuk:  

Opis:  

• chusta wielofunkcyjna z możliwością noszenia na 9 sposobów,  

• kolor: zielony  

• materiał: 100% poliester  

• wymiary produktu: 24,5 x 47 cm (tolerancja wymiarów +/- 15%)  

• znakowanie wykonane metodą haftu: logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony internetowej 

wymiary: 5 cm x 2,5 cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” (wymiary: 6 cm x 1 cm, 

tolerancja: +/- 15%),   

• kolorystyka znakowania: full color 
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Po zmianie: 

Część 7 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej chust wielofunkcyjnych, w liczbie 800 sztuk: 

Opis: 

• chusta wielofunkcyjna z możliwością noszenia na 9 sposobów, 

• kolor: biały 

• materiał: 100% poliester 

• wymiary produktu: 24,5 x 47 cm (tolerancja wymiarów +/- 15%) 

• znakowanie wykonane metodą sublimacji lub fototransferu: logotyp Zamawiającego wraz z 

adresem strony internetowej wymiary: 5 cm x 2,5 cm, tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat 

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

• kolorystyka znakowania: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 8 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej butelek sportowych z pojemnikiem na lód lub owoce, w liczbie 800 sztuk: 

 Opis:  

• butelka sportowa o pojemności 800 ml z pojemnikiem na lód lub owoce,  

• kolor: zielony  

• materiał: tritan - nie zawiera BPA 

 • wymiary produktu: Ø7 x ,5 x 27,5 cm (tolerancja wymiarów +/- 15%)  

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

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

x 1 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 5 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15%) 

 

Po zmianie: 

Część 8 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej butelek sportowych z pojemnikiem na lód lub owoce, w liczbie 800 sztuk: 
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Opis: 

• butelka sportowa o pojemności 800 ml z pojemnikiem na lód lub owoce, 

• kolor: biały 

• materiał: tritan - nie zawiera BPA 

• wymiary produktu: Ø7 x ,5 x 27,5 cm (tolerancja wymiarów +/- 15%) 

• znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem 

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

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

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

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 10 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej gra bierki w drewnianym pudełku, w liczbie 1000 sztuk:  

Opis:  

• gra bierki, 41 pałeczek zapakowanych w drewniane pudełko z wysuwanym wieczkiem,  

• wymiary 19,5 x 4,5 x 3 cm, (tolerancja: +/- 15%),  

• materiał: drewno  

• grzbiet: 5 mm, 

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

internetowej wymiary: 3 cm x 1,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” (wymiary: 3 

cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 3 cm x 1,5 

cm, tolerancja: +/- 15%) 

 

Po zmianie: 

Część 10 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej gra bierki w drewnianym pudełku, w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

• gra bierki, 41 pałeczek zapakowanych w drewniane pudełko z wysuwanym wieczkiem, 

• wymiary 19,5 x 4,5 x 3 cm, (tolerancja: +/- 15%), 
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• materiał: drewno 

• grzbiet: 5 mm, 

• znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem 

strony internetowej wymiary: 3 cm x 1,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” 

(wymiary: 3 cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” 

(wymiary: 3 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 15%) 

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 11 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej małych plastikowych układanek, w liczbie 1000 sztuk:  

Opis:  

• mała plastikowa układanka, puzzle przesuwane,  

• wymiary 9 x 7,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), wielkość nadruku do: 5 x 5 cm (tolerancja:  +/- 15%),  

• kolor: biały,  

• materiał: plastik,  

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

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

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

3 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 15%) 

 

Po zmianie: 

Część 11 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej małych plastikowych układanek, w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

• mała plastikowa układanka, puzzle przesuwane, 

• wymiary 9 x 7,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), wielkość nadruku do: 5 x 5 cm (tolerancja:  

+/- 15%), 

• kolor: biały, 

• materiał: plastik, 
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• znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem 

strony internetowej wymiary: 5 cm x 5 cm, (tolerancja: +/- 15%) do ułożenia, logotyp „20 lat 

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

trzeźwości” (wymiary: 3 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 15%) 

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 12 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej gra domino w drewnianym pudełku, w liczbie 500 sztuk:  

Opis:  

• gra domino, zapakowane w drewniane pudełko z wysuwanym wieczkiem,  

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

• materiał: drewno  

• kolor produktu: drewno,  

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

internetowej wymiary: 3 cm x 1,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” (wymiary: 3 

cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 3 cm x 1,5 

cm, tolerancja: +/- 15%) 

 

Po zmianie: 

Część 12 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej gra domino w drewnianym pudełku, w liczbie 500 sztuk: 

Opis: 

• gra domino, zapakowane w drewniane pudełko z wysuwanym wieczkiem, 

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

• materiał: drewno 

• kolor produktu: drewno, 

• znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem 

strony internetowej wymiary: 3 cm x 1,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” 
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(wymiary: 3 cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” 

(wymiary: 3 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 15%) 

• nadruk: full color 

 

Przed zmianą: 

Część 13 zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej jojo drewniane, w liczbie 1000 sztuk:  

Opis:  

• jojo wykonane z nardrewna,  

• wymiary Ø5,3 x 2,8 cm, (tolerancja: +/- 15%),  

• materiał: drewno  

• kolor produktu: drewno,  

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

internetowej wymiary: 3 cm x 1,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” (wymiary: 3 

cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 3 cm x 1,5 

cm, tolerancja: +/- 15% 

 

Po zmianie: 

Część 13 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej jojo drewniane, w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

• jojo wykonane z nardrewna, 

• wymiary Ø5,3 x 2,8 cm, (tolerancja: +/- 15%), 

• materiał: drewno 

• kolor produktu: drewno, 

• znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem 

strony internetowej wymiary: 3 cm x 1,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” 

(wymiary: 3 cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” 

(wymiary: 3 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 15%) 

• nadruk: full color 
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Przed zmianą: 

Część 14 zamówienia: 

 Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej plecaki do kolorowania, w liczbie 1000 sztuk:  

Opis:  

• plecak ze sznurkiem do kolorowania w zestawie z 5 flamastrami,  

• wymiary 25 x 30 cm, (tolerancja: +/- 15%),  

• materiał: bawełna,  

• kolor produktu: biały,  

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

internetowej wymiary: 3 cm x 1,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” (wymiary: 3 

cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 3 cm x 1,5 

cm, tolerancja: +/- 15%) 

 

Po zmianie: 

Część 14 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej plecaki do kolorowania, w liczbie 1000 sztuk: 

Opis: 

• plecak ze sznurkiem do kolorowania w zestawie z 5 flamastrami, 

• wymiary 25 x 30 cm, (tolerancja: +/- 15%), 

• materiał: bawełna, 

• kolor produktu: biały, 

• znakowanie wykonane metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego wraz z adresem 

strony internetowej wymiary: 3 cm x 1,5 cm, (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat Mazowsze” 

(wymiary: 3 cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%), oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” 

(wymiary: 3 cm x 1,5 cm, tolerancja: +/- 15%) 

• nadruk: full color 

 

 

                                  Z upoważnienia 
                                                p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 
                                /-/   Andrzej Rzewiński 

 


