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 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania upominków promujących ekonomię 

społeczną na Mazowszu w postaci dwóch rodzajów pakietów prezentowych (trójpaków). 

 

1) Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i skompletowanie dwóch rodzajów pakietów prezentowych 

(trójpaków) oraz zapakowanie w pudełka z witrynką i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62a. Łączna ilość 1000 sztuk. 

 

2)Termin zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego musi nastąpić nie 

później niż do dnia 30 listopada 2020 r. w dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00-15.00. 

 

3)Zakres zamówienia: 

1) Skompletowanie dwóch rodzajów pakietów prezentowych po 500 sztuk każdy (łącznie 1000 

sztuk) w taki sposób, aby w pudełku znajdowały się trzy produkty: 

Produkt tekstylny + chemia / kosmetyk + rękodzieło  - pakiet I  - 500 sztuk,  

oraz  

produkt tekstylny + produkt spożywczy + rękodzieło - pakiet II  -500 sztuk, 

Produkt chemiczny nie może występować w jednym pakiecie z produktem spożywczym.  

Zamawiający wymaga by produkt spożywczy zachował ważność co najmniej 6 miesięcy, a produkt 

chemiczny/ kosmetyk minimum 1 rok. Informacje o dacie przydatności do spożycia/ użycia muszą 

znaleźć się na dołączonej do produktu etykiecie.  

 

Pakiety nie mogą zawierać produktów świątecznych. 

Nie określamy wartości poszczególnych pakietów. 

Produkty muszą zostać wykonane wyłącznie przez podmioty ekonomii społecznej: 

podopiecznych/uczestników/pracowników: Centrów Integracji Społecznej (CIS), Warsztatów Terapii 

Zajęciowej (WTZ), Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych (Spn. s.) z terenu województwa 

mazowieckiego. W każdym z dwóch rodzajów pakietów w trójpaku mają znaleźć się po jednym 
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produkcie z CIS, WTZ lub Fundacji, Stowarzyszeń i Spn. s. przy czym mogą to być produkty  

z różnych podmiotów i w różnych proporcjach ilościowych. 

Przykłady pakietów prezentowych: 
 

Tekstylia: poduszka, torba, worek, torebka-nerka, kosmetyczka, etui na okulary, maseczka,  apaszka 

itp. 

Spożywcze: olej, miód, herbata, syrop/sok, piernik itp. 

Rękodzieło: koszyki wiklinowe, produkty z drewna, produkty z gliny/gipsu, ceramika, breloki, biżuteria, 

świece, podkładki, serwetki, itp. 

Powyższy katalog produktów stanowi jedynie przykład i może stanowić inspiracje, nie wyczerpuje 

jednak możliwości komponowania pakietów produktów. 

2) Opakowanie 

Opakowanie: 

Pudełko z witrynką, czyli z przezroczystym okienkiem.  

Kolor naturalny brązowy. 

Materiał tektura Eco gładka lub karbowana, folia wysokiej jakości. 

Wielkość pudełka dostosowana do zawartości w taki sposób aby produkty nie przemieszczały 

się wewnątrz (np. wypełnienie wolnych przestrzeni rafią naturalną). 

3) Oznaczenie 

Oznaczenie: 

Każdy produkt będzie posiadał dołączoną informację o Wykonawcy produktu. 

Ponadto do każdego ze skompletowanych pakietów prezentowych dołączona zostanie 

następująca informacja umieszczona metodą trwałą (nadruk na pudełku lub naklejka): Wykonano 

na zlecenie (w tym miejscu logo MCPS i MES)  

Zdjęcia logotypów, które muszą  się znaleźć na etykiecie poniżej:  

     

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej   

ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa 

tel.: 22 622 33 06, 22 622 44 32, 22 622 45 32, 22 622 48 32 

fax. 22 622 47 32 

e-mail: mcps@mcps.com.pl 

strona internetowa: http://mcps.com.pl   

http://mcps.com.pl/
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4) Dostarczenie pakietów prezentowych do siedziby Zamawiającego w 3 transzach:  

I transza – 300 sztuk do dnia 30 września 2020r. 

II transza – 300 sztuk do dnia 31 października 2020r. 

III transza – 400 sztuk do dnia 30 listopada 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


