
 

 

 

  

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

postępowania znak sprawy MCPS.ZP/TŻ/351-2/2019/U 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie  

do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie materiałów reklamowych w celu 

promocji ekonomii społecznej na Mazowszu. Zamówienie podzielone jest na pięć zadań.  

Zadanie I 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa toreb 

papierowych. 

 2  TERMIN REALIZACJI: do 30 kwietnia 2019 r.  

 3  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 

 3.1  papier Kraft EKO, gładki, biały, 

 3.2  uchwyt papierowy skręcany w kolorze papieru, 

 3.3  Nadruk z obu stron w kolorze, pełny kolor 

 3.4  Kolory z Pantone (przekazane zostaną przez Zamawiającego), ewentualnie  

z poddrukiem, 

 3.5  Wielkość nadruku: 55-70% szerokości torby, 45-50%  wysokości torby (projekt        

do zatwierdzenia przez zamawiającego przed produkcją), 

 3.6  Gramatura 90-120 g/m2, 

 3.7  Usztywnienia: dno za pomocą kartonowej wkładki, 

 3.8  Przygotowanie projektu leży po stronie Wykonawcy,  

 3.9  Rozmiary i ilość sztuk: 

 

Wielkość (szerokość x wysokość): Głębokość Ilość (szt.) 

mała 18 x 21 cm (+/- 3 cm) 8 cm (+/- 0,5 cm) 300 

średnia 25 x 32 cm (+/- 3 cm) 11 cm (+/- 0,5 cm) 400 

duża 54 x 46 cm (+/- 3 cm) 15cm (+/- 0,5 cm) 300 

 3.10  Nadruk 

Pierwsza strona logo Mazowieckiej 

Ekonomii Społecznej i postać z 

filmu o Marku Żarówce 

   

Druga strona logo Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej i adres 

strony internetowej 

www.mcps.com.pl 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Zadanie II 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kreatywnego projektu graficznego, wykonanie i dostawa 

toreb prezentowych. 

 2  TERMIN REALIZACJI: do 30 kwietnia 2019 r.  

 3  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 

 3.1  Uchwyt w formie wycięcia w kształcie fasolki, górna krawędź wycięcia 1,5 cm (+/- 

0,5 cm) od górnej krawędzi torby. 

 3.2  Papier: 

 3.2.1  Kreda mat + folia mat, lakier wybiórczy UV, 

 3.2.2  Gramatura: min.200/m2, 

 3.3  Kolor torby biały, boki torby niebieskie lub szare, 

 3.4  Usztywnienia: dno i zakładka górna – karton 450-500 g/m2, 

 3.5  Nadruk Full color, obustronny, 

 3.6  Nadruk: na pierwszej stronie torby powinna znaleźć się postać z filmu o Marku 

Żarówce. Postać powinna być „zaanimowana” tak aby w połączeniu z uchwytem 

tworzyła ciekawą grafikę, efekt trzymania za rękę. Na torbie znajdzie się też logo 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz adres strony internetowej 

www.mcps.com.pl, znak Mazowieckiej Ekonomii Społecznej,   

 3.7  Przygotowanie projektu leży po stronie Wykonawcy, 

 3.8  Rozmiary i ilość sztuk: 

Wielkość (szerokość x wysokość): Głębokość Ilość (szt.) 

27 x 34 cm (+/- 3 cm) 15 cm (+/- 0,5 cm) 500 

 3.9  Zdjęcia poglądowe: 

 3.10  Loga do wykorzystania: 

                                                 
1
https://lh3.googleusercontent.com/4Qt4iagOsQoyFTcEwWUpnxPPkvh53Tv4mIKO435Te6jpt_0TN61Xeuz1pLX0v6L

DQZly=s119 
2
 https://i.pinimg.com/originals/1a/55/50/1a5550e0c2053ba3d9681022da32fbf0.jpg 

1
 2

 

 

http://www.mcps.com.pl/


 

 

 

  

 

 

 
 

 

Zadanie III 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie notesów-notatników 

i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 

62a. 

 2  TERMIN REALIZACJI: do 30 kwietnia 2019 r.  

 3  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 

 3.1  Ilość notesów – 700 szt., 

 3.2  Format - A4,      

 3.3  Ilość kart z okładką – 80 stron notatnika + wkładka informacyjna i mapy (7 kartek 

+/- 2) 

 3.4  Okładka – karton o gramaturze min. 280  w kolorze szarym (kolor określony  

w Pantone – przekazany zostanie przez Zamawiającego), 

 3.5  Spięcie notesu – spirala po dłuższym boku w kilku kolorach: niebieski (250 szt.), 

biały (200 szt.), czarny (250 szt.), 

 3.6  Grzbiet notesu – spirale metalowe/drutowe (pętle), 

 3.7  Kształt narożników kartek zewnętrznych góra i dół – zaokrąglone, 

 3.8  Szczegóły okładki przedniej  – wycinane laserowo logo Mazowieckiej Ekonomii 

Społecznej   

 3.9  Kolor okładki szary (kolor określony w Pantone – przekazany zostanie przez 

Zamawiającego), 

 3.10  Szczegóły okładki tylnej – kolor szary z logo z wykorzystaniem lakieru wybiórczego 

i/lub tłoczenia wypukłego z następującymi informacjami:    Mazowieckie 

Centrum  Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel. 22 622-42-

32, e-mail: mcps@mcps.com.pl www.mcps.com.pl, www.es.mcps-efs.pl 

 3.11  Pierwsza strona notesu – biała kartka z nadrukiem logo    

 3.12  Środek notesu - kartki w linie, 

mailto:mcps@mcps.com.pl
http://www.mcps.com.pl/
http://www.es.mcps-efs.pl/


 

 

 

  

 

 

 3.13  Zadruk dwustronny,      

 3.14  Na pierwszej stronie kartek notesu w górnej części (1 cm od krawędzi) będzie 

znajdował się nadruk w postaci znaku wodnego o treści: W ekonomii społecznej liczą się 

ludzie. Napis o wysokości 7 mm (+/- 2 mm) będzie w kolorze szarym pisany kursywą. 

Ponadto na pierwszej stronie kartek notesu w dolnej części (pole zajmujące 2,5 cm) 

znajdą się postacie z filmu o Marku Żarówce  

       

 3.15  Zdjęcie poglądowe notesu 

 

 3.16  Wkładka spięta z pozostałą częścią notatnika będzie umieszczona na końcu notesu. 

Zostanie ona przygotowana przez Zamawiającego i będzie zawierała informacje  

na temat Ekonomii Społecznej oraz mapy, 

 3.17  Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży projekt  

do akceptacji Zamawiającego. 

 

Zadanie IV 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie notesów 

magnetycznych i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy 

ul. Nowogrodzkiej 62a. 

 2  TERMIN REALIZACJI: do 30 kwietnia 2019 r.  

 3  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 

 3.1  Ilość: 300 sztuk. 

 3.2  Notes składający się z magnesu (główki) i przymocowanego do niego bloczka  

z karteczkami na podkładce.  

 3.3  Zdjęcie poglądowe (BEZ DŁUGOPISU):  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 3.4  Wymiary notesu, części z kartkami: 11 cm (+/- 2 cm) – długość, 10 cm – szerokość, 

 3.5  Wymiary górnej części notesu (nad kartkami): 10 cm – szerokość, 5 cm (+/-1 cm) – 

długość, 

W górnej części notesu miejsce na zamieszczenie następujących informacji: postać z filmu o 

Marku Żarówce oraz dane: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 

62a, 02-002 Warszawa, tel. 22 622-42-32, e-mail: mcps@mcps.com.pl, www.mcps.com.pl, 

www.es.mcps-efs.pl 

           

 3.6  W dolnej części notesu (pole zajmujące 2 cm) na wystającej części podkładki 

miejsce na następujące informacje: 

   i  i  

 3.7  Notes w linie z punktami. W punkcie 1 następująca informacja pisana kursywą: 

Kupuj w podmiotach ekonomii społecznej !!! poniżej dalsza numeracja, 

 3.8  Ilość kartek: 30 (+/- 5), 

 3.9  Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży projekt  

do akceptacji Zamawiającego. 

 

mailto:mcps@mcps.com.pl
http://www.mcps.com.pl/
http://www.es.mcps-efs.pl/


 

 

 

  

 

 

Zadanie V 

 1  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie długopisów  

z rysikiem i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przy  

ul. Nowogrodzkiej 62a. 

 2  TERMIN REALIZACJI: do 30 kwietnia 2019 r.  

 3  SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 

 3.1  Długopis metalowy cienki w trzech kolorach: niebieskim (350 sztuk), szarym (350 

sztuk) i białym (300 sztuk) zakończony rysikiem. Zdjęcie poglądowe:  

  

 3.2  Długopis ze srebrnymi obręczami z umieszczonym logo MCPS i postacią Marka 

Żarówki, jak niżej: 

                              

 3.3  Długopis zakończony rysikiem umożliwiającym pracę na urządzeniach 

wyposażonych w ekran dotykowy,  

 3.4  Rysiki w długopisach w dwóch wymiennych kolorach: szarym (500 sztuk) i czarnym 

(500 sztuk), 

 3.5  Długopis z niebieskim tuszem, 

 3.6  Długopis ze skrętnym mechanizmem otwierania umożliwiającym zmianę wkładów, 

 3.7  Długopis o długości ok. 13,5 (+/- 0,5 cm), grubość długopisu 0,5 (+/- 0,1 cm), 

 3.8  Wykonawca przed ostatecznym zrealizowaniem zamówienia przedłoży projekt  

do akceptacji Zamawiającego. 

 


