
 

 
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy: MCPS.ZP/AM/351-4/2019/U 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

Wykonanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii „Porozumienie dla 

trzeźwości”. 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1 Wstęp 

Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie i dostawa (łącznie) 24 500 sztuk materiałów 

szkoleniowych i promocyjnych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (z dostawą do 

siedziby Zamawiającego tj. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-piętro V, bądź innego 

pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego), w ramach Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkiej Kampanii 

„Porozumienie dla trzeźwości”. 

 

1.2 Zakres zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje: 

1. 1000 szt. torby wykonanej z juty, 

2. 1500 szt. długopisów, 

3. 4000 szt. znaczników odblaskowych, 

4. 10 000 szt. opasek odblaskowych, 

5. 3000 szt. notesów z długopisem, 

6. 3000 szt. worków sportowych, 

7. 500 szt. metalowych breloków reklamowych, 
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8. 500 szt. zawieszek zapachowych, 

9. 500 szt. kubków izotermicznych, 

10. 500 szt. zwijanych kabli USB. 

 

Część 1 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej toreb wykonanych z juty w ilości 1000 sztuk: 

Opis:  

− duża ekologiczna torba wielokrotnego użytku wykonana z wytrzymałej juty w kolorze 

naturalnym, 

− rączki miękkie, sznurkowe wykonane z bawełny lub taśmy bawełnianej w kolorze zielonym, 

− rozmiar produktu: 40 cm x 30 cm x 19 cm (tolerancja: +/- 15 %), 

− waga produktu ok. 270 gram, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku – logotyp Zamawiającego wraz z adresem strony 

internetowej - wielkość nadruku ok. 22 cm x 12 cm (tolerancja: +/- 15%), logotyp „20 lat 

Mazowsze” - wielkość nadruku ok. 20 cm x 4 cm (tolerancja: +/- 15%), umieszczone po jednej 

stronie torby oraz logotyp „Porozumienie dla trzeźwości” – wielkość nadruku ok. 20 cm x 10 cm 

(tolerancja: +/- 15%) umieszczony po drugiej stronie torby, 

− wnętrze torby wyściełane folią. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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Część 2 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej długopisów w ilości 1500 sztuk. (750 szt. w kolorze białym, 750 szt. w kolorze 

granatowym): 

 Opis: 

− materiał metalowy, 

− Wymiary: 137 x 10mm (tolerancja: +/- 15%), 

− znakowanie długopisu metodą graweru laserowego – logotyp Zamawiającego  wraz z adresem 

strony internetowej, umieszczone po jednej stronie, wielkość nadruku: 0,5cm x 3,5cm 

(tolerancja: +/- 15%) oraz po drugiej stronie logotyp „20 lat Marki Mazowsze”, wielkość nadruku: 

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

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

− kolor wkładu: niebieski, 

− długopisy winny mieć 7 ringów w dolnej części, 

− pakowane w opakowanie zbiorcze po 50 szt. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

 

Część 3 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej znaczników odblaskowych w ilości 4000 sztuk (4 rodzaje po 1000 szt. każdy 

rodzaj):  

 

Opis:  

− materiał breloka odblaskowego: tworzywo sztuczne, 

− kolor: żółty, pomarańczowy, zielony, 
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− brelok wyposażony w karabińczyk lub łańcuszek kulkowy metalowy z zapinką, 

− rozmiar produktu: 60 mm x 60 mm x  2 mm (tolerancja +/- 15 %), 

− znakowanie logotypem Zamawiającego wraz z adresem strony internetowej, wielkość 

znakowania: 2cm x 1 cm (tolerancja +/-15%), wraz z logotypem „20 lat Marki Mazowsze”, 

wielkość znakowania: 2cm x 0,5 cm (tolerancja +/- 15%), logotypem „Porozumienie dla 

trzeźwości”, wielkość znakowania: 2cm x 1cm (tolerancja +/- 15%), metoda znakowania: 

transfer. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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Część 4 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej opasek odblaskowych w ilości 10 000 sztuk: 

Opis: 

− elastyczne, samozaciskowe paski odblaskowe w kolorze jaskrawym żółtym, 

− rozmiar produktu: 32 x 3,2 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− spód: materiał typu flock, 

− wyposażone w blaszkę samozatrzaskową, 

− znakowanie produktu z jednej strony metodą transferu, logotypem Zamawiającego wraz z 

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

Marki Mazowsze” (wymiary: 4 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz logotypem „Porozumienie 

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

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Część 5 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej notesów z długopisem w ilości 3000 sztuk: 

 

Opis: 

− notes w formacie A5 (wymiary: 148 mm x 210 mm x 10 mm/ tolerancja: +/- 15%)  

z wyposażeniem: 72 kartkowy w linie lub kratkę wraz z długopisem, 
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− oprawa wykonana z wysokiej jakości ekoskóry, z zaokrąglonymi rogami, w kolorze zielonym  

i granatowym (1500 szt. kolor korpusu zielony, 1500 szt. kolor kolor korpusu granatowy), 

− długopis metalowy, z niebieskim wkładem, 

− logotypy: Zamawiającego (wymiary: 5cm x 2cm, tolerancja: +/- 15%), wraz z logotypem „20 lat 

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

(wymiary: 4,5cm x 2cm, tolerancja: +/- 15%) umieszczone na okładce metodą tłoczenia. 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Część 6 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej worków sportowych w ilości 3000 sztuk: 

Opis: 

− uniwersalny, wykonany z wysokiej jakości materiału – poliester, 

− posiadający z obu stron regulowane sznurki, 

− wymiary: szerokość – ok. 36 cm, wysokość – ok. 47 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− kolor: 1500 szt. jasnozielony, 1500 szt. granatowy, 

− znakowanie wykonane metodą transferu: logotyp Zamawiającego, wraz z jednobarwnym 

logotypem „20 lat Marki Mazowsze”, logotyp  „Porozumienie dla trzeźwości”, 

− wielkość znakowania: 10 cm x 5 cm (tolerancja: +/- 15%) dla logotypu Zamawiającego, 10 cm 

x 1,2 cm dla logotypu „20 lat Marki Mazowsze (tolerancja: +/- 15 %), 10 cm x 5 cm (tolerancja: 

+/- 15%)dla logotypu „Porozumienie dla trzeźwości”. 
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Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Część 7 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej breloków reklamowych w ilości 500 sztuk: 

 

Opis: 

 

− brelok reklamowy w kształcie granic województwa mazowieckiego, 

− wymiar: 3,5 x 3 x 0,3 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− materiał: metalowy, 

− kolor: srebrny, 

− znakowanie wykonane metodą laseru – logotyp Zamawiającego (wymiary 1,5 cm x 1 cm: 

tolerancja +/- 15%) oraz logotyp „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 2 cm x 0,6 cm: tolerancja 

+/- 15%) umieszczone każdy po innej stronie breloka, 

− każdy brelok zapakowany w czarne kartonowe opakowanie upominkowe. 

 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Część 8 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zawieszek zapachowych w ilości 500 sztuk: 

Opis: 

− zawieszki zapachowe wykonane z celulozy wysokochłonnej, w kształcie choinki lub w kształcie 

koła, 

− wymiary: 9 cm x 8 cm (tolerancja: +/- 15 %), 

− kolor: zielony, 

− zapach: new car,  

− element mocujący: plastikowa zawieszka, lub gumka w kolorze zielonym, 

− każda z zawieszek zapakowana w folii barierowej gwarantującej trwałość zapachu, 

− znakowanie wykonane metodą offset –logotypy Zamawiającego (wymiary: 3cm x 1,5 cm, 

tolerancja: +/- 15%), „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 3cm x 0,6 cm, tolerancja: +/- 15%) oraz 

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

 

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej kubków termicznych w ilości 500 sztuk: 

Opis: 

− kubki termiczne o pojemności ok. 350 ml, 

− wnętrze kubka wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, natomiast zewnątrz wykonany  

z  tworzywa sztucznego, pokryta silikonową osłoną posiadający, 

− podwójne ścianki utrzymujące temperaturę, 

− wygodny system zamykania i otwierania, 

− szczelna pokrywka z tworzywa sztucznego, 

− specjalnie ukształtowany ustnik minimalizujący ryzyko rozlania, 

− antypoślizgowa podstawa, 

− waga: ok. 300 g, 

− wymiar: wysokość ok. 16 cm , Ø na górze ok. 7 cm, na dole ok. 5,5 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− kolor: 250 sztuk w kolorze zielonym, 250 sztuk w kolorze granatowym, 

− znakowanie metodą tampodruku: logotyp Zamawiającego (wymiary: 5 cm x 2 cm / tolerancja: 

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

„Porozumienie dla trzeźwości” (wymiary: 4,5 cm x 2 cm / tolerancja: +/- 15%). 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Część 10 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zwijanych kabli USB w ilości 500 sztuk: 
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Opis: 

− zwijany kabel do przesyłu danych bądź ładowania baterii o długości 1 m, 

− wymiary: 40x40 mm (tolerancja: +/- 15%), 

− kolor zabudowy: biały bądź przezroczysty, 

− materiał: plastik, guma, 

− kolor kabla: zielony lub czerwony, 

− 250 szt. ze złączem Micro USB B, 250 szt. ze złączem Micro USB C, 

− Standard USB: USB 1.1, USB 2.0, 

− Opakowanie: kartonowe, blister, 

− Przewód przystosowany do prądu o natężeniu 1.1 A jak i wyższym, 

− Znakowanie: metodą tampodruku: logotypy: Zamawiającego (wymiary: 1,5cm x 1cm, 

tolerancja:  

+/- 15%), „20 lat Marki Mazowsze” (wymiary: 2cm x 0,5 cm, tolerancja: +/- 15%) umieszczone 

z jednej strony zabudowy, natomiast z drugiej strony umieszczony logotyp „Porozumienie dla 

trzeźwości” (wymiary: 2 cm x 0,7 cm, tolerancja: +/- 15%). 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

*Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do IWZ) jest tożsamy z załącznikiem nr 1 do 

Umowy. 
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Logotypy do wykorzystania na gadżetach/materiałach szkoleniowych 

 

Logotyp Zamawiającego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej): 

 

          

 

Logotyp kampanii społecznej „Porozumienie dla Trzeźwości”: 

 

 

 

Logotyp „20 lat Marki Mazowsze”: 

 

 

 


