Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Wykonania gadżetów reklamowych ze znakowaniem zgodnie z wymaganiami w poniższej tabeli:
L.p.

1.

Przedmiot
zamówienia

Smycz
odblaskowa

Specyfikacja




2.

Składana torba
na zakupy






Znakowanie

wymiary: 90 x 1,5 cm;
zakończona metalowym karabińczykiem
i zaczepem do telefonu komórkowego;
kolor szary lub równoważny;



wymiary: 40 x 53 cm;
materiał: poliester;
dodatkowo etui z plastikowym
karabinkiem;
kolor czerwony lub równoważny;
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Ilość

logo Zamawiającego +
zestawienie
minimalne z KIW
Inicjatywy JEREMIE;

200 szt.

logo Zamawiającego +
zestawienie
minimalne z KIW
Inicjatywy JEREMIE;

100 szt.

Przykładowe zdjęcie
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3.

Długopis
aluminiowy








4.

5.

Pendrive OTG

Bloczek w
kratkę A4














wymiary: 13,5 x 0,8 x 0,8 cm;
materiał: aluminium;
końcówka długopisu przystosowana do
ekranów dotykowych;
wyposażony w niebieski wkład;
kolor czarny lub równoważny;
pamięć w wersji OTG z dwoma wtykami
USB – standardowy do komputera i
mikro USB do podłączenia smartphonu
lub tabletu;
wymiary: 7,4 x 1,8 x 0,8 cm;
obudowa: aluminium, plastik;
pojemność: co najmniej 16GB;
kolor czarny lub równoważny;
bloczek z lakierowaną okładką i
indywidualnym nadrukiem na każdej
stronie;
format A4 (wymiary: 21 x 29,7 cm);
ilość kartek w danym bloczku: 100 sztuk;
papier:
 biały w kratkę;
 środek – min. 90g/m², okładka min.
170g/m²;
klejony po krótszym boku;
plecy wzmocnione tekturką;
druk w pełnym kolorze;
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logo Zamawiającego +
zestawienie
minimalne z KIW
Inicjatywy JEREMIE;

200 szt.

logo Zamawiającego +
zestawienie
minimalne z KIW
Inicjatywy JEREMIE;

100 szt.

logo Zamawiającego +
zestawienie
rozszerzone z KIW
Inicjatywy JEREMIE;

200 szt.
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6.

7.

Wieszak na
torebkę

Skórzany
wizytownik






wymiary: 4,5 x 4,5 x 0,7 cm;
materiał: metal;
pakowany w opakowanie upominkowe;
kolor srebrny lub równoważny;






wymiary: 11 x 7 x 1 cm;
materiał: skóra;
pakowany w opakowanie upominkowe;
wewnątrz 1 obszerna kieszonka, 3
płaskie, 1 zewnętrzna;
kolor czarny lub równoważny;







logo Zamawiającego +
zestawienie
minimalne z KIW
Inicjatywy JEREMIE;

50 szt.

logo Zamawiającego +
zestawienie
podstawowe z KIW
Inicjatywy JEREMIE;

30 szt.

* Zamawiający dopuszcza możliwość rozbieżności w wymiarach przedmiotów zamówienia w pozycjach 1-7 o +/-2% od wyżej podanych.
2. Dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań w
godzinach pracy tj. 8:00-16:00 i wniesienia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.
3. Odpowiedniego opakowania gadżetów reklamowych i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Za szkody powstałe z winy nienależytego
opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.
4. Wykonania gadżetów reklamowych z należytą starannością, z zachowaniem trwałości i wysokiej jakości zarówno samych materiałów, jak i naniesionego
znakowania (tj. żywa kolorystyka – wysoki kontrast i nasycenie kolorem, brak przebarwień, nieostrych elementów obrazu).
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