
 

 
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: MCPS.ZP/AM/351-14/2019/U 

 

 

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 

oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”.  

1.1 Wstęp 

Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie o dostawa (łącznie) 15 100 sztuk materiałów 

reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (z dostawą do siedziby 

Zamawiającego tj. ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa-piętro IV, bądź innego pomieszczenia 

wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego), w ramach Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienia 

dla trzeźwości”. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy wraz z 

dostarczeniem w terminie: 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy 

1.2 Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

1000 sztuk ddouszne słuchawki zwijane, 

500 sztuk powerbanków, 

3000 sztuk długopisów z końcówką do ekranów dotykowych, 

1000 sztuk etui na karty kredytowe z zabezpieczeniem RFID, 

1000 sztuk toreb bawełnianych z długimi uchwytami, 

2000 sztuk organizerów na leki, 

800 sztuk chust wielofunkcyjnych, 

800 sztuk butelek sportowych z pojemnikiem na lód lub owoce, 

500 sztuk teczek ofertowych, 

1000 sztuk gry bierki w drewnianym pudełku, 

1000 sztuk małych plastikowych układanek, 

500 sztuk gry domino w drewnianym pudełku, 

1000 sztuk jojo drewnianego, 
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1000 sztuk plecaków do kolorowania. 

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: 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%) 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model 

 

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, 
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• 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%) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

  

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, 

• 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%) 
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Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

                                             

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 

• 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%) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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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  

• 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%) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

 

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 
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• 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%) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

                                 

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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Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

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%) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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Część 9 zamówienia: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej teczek ofertowych, w liczbie 500 sztuk: 

Opis: 

• teczka ofertowa typu standard, dwubigowa 5,5 mm w kolorze białym, 

• rodzaj papieru: kreda mat 350 g, 

• 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%), logotyp „20 lat 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 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 
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• 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%) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

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%) 
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Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

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%) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRut3jsOvjAhXF4KQKHUEaDecQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fmanumania.org%2Fpl%2Fp%2FDrewniane-domino-grawer%2F707&psig=AOvVaw1EoPj0lFphNWcYgbZuiD_V&ust=1565082493490605
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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%) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

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%) 
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Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

Logotypy do wykorzystania na materiałach reklamowych: 

Logotyp Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: 

 

          

Logotyp Marki Mazowsze „Mazowsze.  serce Polski”: 

 

 

 

Logotyp kampanii „Porozumienie dla trzeźwości” 

 

 

Logotyp teleadresowy MCPS: 
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