
 

 
 

MCPS.ZP/KBCH/351-9/2020/D               Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie 10 rodzajów materiałów promocyjnych wraz z dostawą  

dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie i dostawa (łącznie) 5 000 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),  

2. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

1) 500 sztuk butelek filtrujących wodę, 

2) 100 sztuk parasoli, 

3) 600 sztuk pamięci USB, 

4) 500 sztuk kubków termicznych, 

5) 2000 sztuk smyczy, 

6) 100 sztuk kwitnącej bombonierki, 

7) 1000 sztuk toreb papierowych, 

8) 50 sztuk portfeli damskich, 

9) 50 sztuk portfeli męskich, 

10)  100 sztuk zestawu konfitur. 

3. Prawa autorskie do przedmiotu zamówienia  

3.1. Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji 

przedmiotu umowy stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).  

3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego wszelkie prawa 

majątkowe na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne  

do Utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy na polach eksploatacji 

niezbędnych do realizacji umowy wraz z wyłącznym prawem do zezwalania  

na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesieni 

na Zamawiającego własność nośników, na których Utwory utrwalono.  

4. Wymagania ogólne związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
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4.1. Wykonawca w ramach prac nad przedmiotem zamówienia zobowiązany jest  

do zapoznania się z zasadami określonymi w aktualnej wersji „Wytycznych do stosowania 

logo Marki Mazowsze”, stosowania znaków firmowych: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. 

4.2. Po zawarciu umowy i zgodnie z terminami wskazanymi w umowie, Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym projekty materiałów promocyjnych  

na podstawie wizualizacji poszczególnych materiałów promocyjnych wraz z logotypami. 

Dla wszystkich pozycji wymienionych w pkt 2, po uprzednim przedstawieniu 

Zamawiającemu co najmniej 2 projektów z każdej z dziesięciu wymienionych pozycji.  

W przypadku, gdy żadna z przedstawionych przez Wykonawcę propozycji nie będzie 

spełniać oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać kolejnych projektów. 

Ustalanie ostatecznego projektu odbywać się będzie do skutku (z zastrzeżeniem terminów 

zawartych w umowie). 

4.3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania akceptacji projektów materiałów, o których 

mowa w pkt 2, zawierających logotyp Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – w 

Biurze Promocji MCPS. 

5. Wymagania techniczne materiałów: 

 

Pozycja 1 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej butelek filtrujących wodę w liczbie 500 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty. 

Opis: 

 pojemność butelki 0,5 l 

 butelka filtrująca wodę całkowicie pozbawiona szkodliwego Bisfenolu A i dopuszczona  

do kontaktu z wodą, 

 butelka zawierać będzie jeden wymienny filtr z węgla aktywnego,  

 korek zapewniający szczelność podczas użytkowania, 

 kolorystyka butelek: zielony (dotyczy filtra i górnej części butelki w tym ustnika, sama butelka 

jest przeźroczysta), 

 nadruk na zewnątrz butelki: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 4 cm 

x 2 cm, tolerancja: +/- 15%, logo Marki Mazowsze wymiary 4 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%, 

 znakowanie metodą sitodruku, projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy 

(wliczony w cenę) 
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Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model 

 

 

Pozycja 2 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej parasola w liczbie 100 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty. 

Opis: 

 parasol z drewnianą rączką, ręcznie otwierany i zamykany, 

 drewniany trzon, końcówki oraz szpic, 

 metalowe szyny, drewniane wykończenia 

 wymiary produktu: 23 cale, wymiary: Ø 104 x 89 cm 

 materiał: poliester  

 kolor: zielony 

 znakowanie wykonane metodą sitodruku w kolorze białym: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej wymiary 8 cm x 4 cm, tolerancja: +/- 15% i Marki Mazowsze wymiary 8 

cm x 2 cm, tolerancja: +/- 15% 

 parasol zabezpieczony transparentną folią 

 znakowanie monochromatyczne, projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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Pozycja 3 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej pamięć USB 32 GB w liczbie 600 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty.  

Opis: 

 pendrive o pojemności 32GB 

 obudowa z PCV w kolorze ciemno zielonym, z klipem w kolorze srebrnym  

 wymiary produktu: długość: 51mm, szerokość: 19mm, wysokość: 9.2mm, waga: 12.06 gram  

 metoda nadruku: grawerowanie laserowe, monochromatyczne, 

 znakowanie wykonane metodą sitodruku, logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

wymiary 2 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15%  i logo Marki Mazowsze wymiary 2 cm x 0,5 cm, 

tolerancja: +/- 15% 

 projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

                                  

 

Pozycja 4 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej kubków termicznych 500 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty.  

Opis: 

 certyfikowany produkt do kontaktu z żywnością, posiadający badania polskiego sanepidu 

Produkt pozbawiony bisfenolu, 

 zewnętrzna warstwa antypoślizgowa, 

 produkt posiada bardzo szczelne zamknięcie - uszczelkę zabezpieczającą przed 

przeciekaniem, 

 podwójna ścianka, która długo utrzymywać będzie ciepło,  

 pojemność: 470 ml, 

 kolor: zielony, 



  

5 
 

 wymiary: szer. 7,50 cm, wys. 20 cm 

 opakowanie jednostkowe: ozdobne pudełko kartonowe, 

 materiały: stal nierdzewna. 

 znakowanie wykonane metodą tampodruku, logo Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej wymiary 2 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze wymiary 2 cm 

x 0,5 cm, tolerancja: +/- 15% 

 projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

  

 

Pozycja 5 zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej smycz w liczbie 2000 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty. 

Opis: 

 smycz tkana, tunelowa, z okrągłym ,czarnym plastikowym regulatorem (około 30 mm 

średnica ), z karabińczykiem i metalową blaszką na dole, 

 materiał: poliester,  

 kolor: zielony, 

 znakowanie naklejka wypukła na czarnym regulatorze techniką zapewniającą, że wzór 

zostanie naniesiony trwale, logo Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  

wymiary 2 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15% i Marka Mazowsze wymiary 2 cm x 0,5 cm, 

tolerancja: +/- 15% w kolorze białym. 
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 projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

 

Pozycja 6 zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej kwitnącej bombonierki w liczbie 100 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty. 

Opis: 

 9 sztuk rozkwitających herbat, po trzy rodzaje,  

 opakowanie: tekturowe pudełko z przegródkami,  

 znakowanie: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 2 cm x 1 cm, 

tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze wymiary 2 cm x 0,5 cm, tolerancja: +/- 15% w 

kolorze białym na pudełku 

 projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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Pozycja 7 zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej torby papierowej w liczbie 1000 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty 

Opis: 

 torba z brązowego papieru, naturalny kraft, wykonany z materiałów wtórnych, z uchwytem 

odpornym na rozdarcia, gramatura 90gr/m2, 

 wymiary torby: 24 x 10 x 32 cm, 

 pojemność: 7,5l, 

 znakowanie: nadrukowane logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 8 cm 

x 4 cm, tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze wymiary 8 cm x 2 cm, tolerancja: +/- 15% 

 projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

 

Pozycja 8 zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej portfeli damskich  w liczbie 50 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty  

Opis:  

 portfel w kolorze czarnym, wykonany ze skóry naturalnej, ozdobiony bursztynem, 

 wewnątrz znajdują się 3 przegrody na banknoty, 6 kieszonek, 6 miejsc na karty, 1 okienko 

ID, kieszeń na bilon. Portfel zamykany na zatrzask, 

 wymiary: 195x100 mm. 

 portfel zapakowany w pudełko papierowe w kolorze białym  
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 znakowanie: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 4 cm x 2 cm, 

tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze  wymiary 4 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15% 

w kolorze zielonym na pudełku, 

 projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

 

 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 9 zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej portfeli męskich w liczbie 50 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty. 

Opis:  

 portfel w kolorze czarnym, wykonany ze skóry naturalnej,  

 wewnątrz znajdują się dwie przegrody na banknoty, dwie kieszonki, dziesięć miejsc na karty 

oraz dwa okienka ID, kieszonka na bilon zapinana na zatrzask., 

 wymiary: 105x90 mm. 

 portfel zapakowany w pudełko papierowe, kolor biały  

 znakowanie: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wymiary 2 cm x 1 cm, 

tolerancja: +/- 15% i logo Marki Mazowsze wymiary 2 cm x 0,5 cm, tolerancja: +/- 15%  

w kolorze zielonym na pudełku, 

 projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 
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Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

 

Pozycja 10 zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej zestawu konfitur w liczbie 100 sztuk: PRÓBKA załączona do oferty. 

Opis:  

 zestaw czterech domowych konfitur, bez sztucznych dodatków i zagęszczaczy. Jedynie 

owoce w przyprawach,  o min 6 msc przydatności do spożycia- wykonawca dołączy skład 

wraz z data przydatności do spożycia 

 konfitury zapakowane w estetycznym, kartonowym opakowaniu ECO, logo Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej wymiary 4 cm x 2 cm, tolerancja: +/- 15% i logo Marki 

Mazowsze wymiary 4 cm x 1 cm, tolerancja: +/- 15% 

 pojemność: słoiczki po 30 g, w sumie 120 g, słoiki szklane, bezbarwne 

 projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 
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Logotypy do wykorzystania na materiałach reklamowych: 

Logotyp Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotyp Marki Mazowsze „Mazowsze.  serce Polski”: 

 

 

 

 


