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Szczegri{owy opis przedmiotu Zam6wienia
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Nazwa i przykladowa wizualizacja
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Kocyk niemowlecy
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Kocyk niemowlecy koloru: beiowego/kremowego lub ecru.

Material: polar min. 200 g/m2.
Rozmiar: min.80x90 cm

-

max 100x120 cm.

Kocyk obszyty nitkE (wykoiczenie maszynowe), dbajqcA o zachowanie pierwotnego ksztattu
pomimo dtuBotrwalego uiytkowania.
znakowanie (zgodnie z wizualizacjE): haft logo Miasta Bialystok w kolorze kocYka, umiejscowiony w
prawym dolnym rogu - okolo 5 cm od brzeg6w produktu, wpisany w pole prostokEta o szerokosci
L5Ox8O mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze haftu +/- 20 mm (przy zachowaniu proporcji).
UlUagi: Kocyki pakowane pojedynczo w torebkq foliowE.
11056: 3 0O0 szt.
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1. Komin ochronny

na twarz o wymiarach ok.25x47 cm, dopuszczalna tolerancja na ka2dym
wymiarze: +/- 7 cm.
2. Kolor: preferowany czarny, ale Zamawiajacy dopuszcza dokonanie wybor6w koloru na
podstawie palety barw przedstawionej przez WykonawcQ.
3. Gramatura nie mniejsza nii L7O-L4Oglm2 .
4. zdobienie: logotypy w kolarze bialym rozmieszczone w spos6b losowy na calej powierzchni

produktu wedlug zamieszczonego wzoru o

szeroko5ci do ustalenia
z Zamawiajacym, proporcjonalnie do wymiar6w produktu, metodE odpowiednia do

materialu.

5. Uwagi: kominy pakowane pojedynczo w torebkq foliowq
6. 11056:800 szt.
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2.

1. Lusterko dwustronne w obudowie. Jedno lusterko powiqkszajEce drugie standardowe.
2. Kolor: preferowany czarny, ale ZamawiajEcy dopuszcza dokonanie wybor6w koloru na

Lusterko dwustronne

3.
4.
5.
6.

3.

Uchwyt, stoiak stolowy do do telefonu

w

lrarynok

aF-

Torba papierowa mala

z

Zamawiajqcym, proporcjonalnie do wymiar6w produktu, metodE odpowiedniE do
materialu.
Uwasi: lusterka pakowane, tak aby podczas transportu nie ulegly uszkodzeniu.
llo56: 1000 szt.

1. Uchwyt, stoiak stolowy do do telefonu
2. Kolor: preferowany czarny, ale Zamawiajacy dopuszcza dokonanie wybor6w koloru

na

podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcq.
Wymiar: ok.4 x 9 cm, dopuszczalna tolerancja na ka2dym wymiarze: +/- 1cm.

3.
4. zdobienie: logo

w kolarze bialym o szeroko5ci do ustalenia z Zamawiajqcym,
proporcjonalnie do wymiar6w produktu, metodE odpowiedniq do materialu w miejscu
wskazanym przez wykonawcq.
5. Uwagi: uchwyty pakowane zbiorczo w pudelko kartonowe.
6.

4.

podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcq.
Wymiar: ok. 6,5x0,5 cm, dopuszczalna tolerancja na szerokoici produktu +/-1 cm.
zdobienie: logo w kolarze bialym wedlug zamieszczonego wzoru o szerokoici do ustalenia

llo6d: 1000 szt.

1. Torba papierowa mala koloru bialego; surowiec: papier kredowy o gramaturze 77Og/m2,
papier gladki, laminat matowy, kolor biaty, sznureczek pleciony bialy, wzmacniany.
2. Wymiary torby: ok. 150 x 230 x 80 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze +/- 10 mm.

3. Zdobienie (zgodnie z wizualizacjq):
1) nadruk logo na jednej stronie w 3 kolorach.
2) nadruk,,wachlarz" na drugiej stronie w 2 kolorach.
4. Uwasi: wzmocnienie torby przy g6rnej zakladce oraz przy dnie.
=N,

5.

11056:

300 szt.
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5.

1. Torba papierowa Srednia koloru bialego; surowiec: papier kredowy

Torba papierowa Srednia

rn!z

5. lloi6:

$\,
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300 szt.

Torba papierowa duia koloru bialego; surowiec: papier kredowy o gramaturze 17 Og/m2,
papier gladki, laminat matowy, kolor bialy, sznureczek pleciony, bialy, wzmacniany.
2. Wymiary torby: ok. 320 x 400 x 120 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze +/- 10 mm.
3. Zdobienie (zgodnie z wizualizacjq):
1) nadruk logo na jednej stronie w 3 kolorach.
2) nadruk ,,wachlarz" na drugiej stronie w 2 kolorach.
4. U!Ugg!! wzmocnienle torby przy g6rnej zakladce oraz przy dnie.

6. Torba papierowa duia

,

o gramaturze 1 7Oe/m2,

papier gladki, laminat matowy, kolor bialy, sznureczek pleciony, bialy, wzmacniany.
2. Wymiary torby: ok. 240 x 320 x 90 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze +/- 10 mm
3. Zdobienie (zgodnie z wizualizacjq):
1) nadruk logo na jednej stronie w 3 kolorach.
2) nadruk ,,wachlarz" na drugiej stronie w 2 kolorach.
4. Uwagi: wzmocnienie torby przy g6rnej zakladce oraz przy dnie.

rl!,L,l -\

5.

l1056: 300 szt.
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T.Recznik

szybkoschnqcy

z

mikrofibry

pokrowcem

I
8. Fartuch kuchenny

..%

g\d

mikrofibry z pokrowcem, obszyty estetycznie na krawqdziach niciq
w kolorze rqcznika o gramaturze min. 2OO glmz
2. Kolor: preferowany zielony lub niebeski, ale zamawiajqcy dopuszcza dokonanie wybor6w
koloru na podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcq.
3. Rozmiar: ok. 60x120 cm, dopuszczalna tolerancja na ka2dym wymia tze: +/- 20 cm.
4. Zdobienie: logo w kolarze bialym w prawym dolnym rogu rqcznika wpisane w pole
prostokata o podstawie do 10 cm, metoda odpowiednia do materialu. Zastosowana metoda
nadruku nie mo2e uszkadzai wlaiciwo(ci rqcznika.
5. Uwagi: rqczniki pakowane pojedynczo w pokrowiec (np. siatkq) zapinany na zamek bqdi
Sciqgany gumkq; po zlozeniu rqcznika logotyp ma znajdowai siq na 96rze ibyi widoczny z
opakowania.
6. lloi6: 300 szt.

z 1. RQcznik szybkoschnecy z

1. Fartuch kuchenny

dla dorostych

*sk

dla doroslych

w

kolorze czarnym

o

gramaturze min. 150 8/m2 o

wymiarach ok. 65x90 cm, dopuszczalna tolerancja na ka2dym wymiarze: +/- 20 mm.
2. Sklad: 35% bawelna, 65/o poliester .
3. Zdobienie: logo Miasta w kolorze bialym o szerokosci do ustalenia z Zamawiajacym,

proporcjonalnie do wymiar6w produktu, metoda odpowiednia do materlalu w miejscu
wskazanym przez Wykonawcq (preferowany - Srodek w 96rnej czq6ci fartucha).
4. Uwaqi: fartuchy pakowane pojedynczo w woreczek foliowy i skladane w taki spos6b, aby
logotyp byl widoczny z opakowania.
5.

11056:

300 szt.
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9.

Fartuszek kuchenny dla dzieci z pisakami

1.

Fartuszek kuchenny dla dzieci z pisakami w kolorze bialym o wymiarach ok.435x430 mm,
dopuszczalna tolerancja na ka2dym wymiarze: +/- 20 mm.

2.

Material: polipropylen.

4.
5.

wskazanym przez Wykonawcq (preferowany - 5rodek w 96rnej czqSci fartucha).
Uwagi: fartuchy pakowane pojedynczo w woreczek foliowy
llo56: 300 szt.

3. Zdobienie: logo Miasta w 3 kolorach o szeroko6ci do ustalenia z zamawiajqcym,
proporcjonalnie do wymiar6w produktu, metodA odpowiedniq do materialu w mlejscu

i a'

l0.Nieduiy plecak typu walk

1.. Nieduiy plecak typu walk o wymiarach
ka2dym wymiarze'. +/- 20 mm

ok.

290 x 400 x 90 mm, dopuszczalna tolerancja na

2. Material: poliester.
3. Kolor: preferowany niebeski lub
4.
5.
6.

zielony, ale ZamawiajEcy dopuszcza dokonanie wybor6w
koloru na podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcq.
Zdobienie: logo w kolarze bialym po5rodku frontowej strony plecaka o szerokoSci do
ustalenia z ZamawiajEcym, proporcjonalnle do wymiar6w produktu, metodq odpowiedniE
do materialu.
Uwagi: plecaki pakowane zbiorczo w karton.
llo56: 300 szt.

5
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11. xieszonkowa miarka o dlugo6ci min. 3 m
brelokiem lub krileczkiem do zapiqcia

z

1. Kieszonkowa miarka stalowa/metalowa o dlugosci min. 3 m z brelokiem lub k6leczkiem z

mo2liwo(ciq dopiqcia do np. kluczy.
2. Wymiary: min.4,2 x 4,2 x

i
X-.\)
G\

I

cm

3. Material: plastik, metal.
4. Kolor miarki: bialy.
5.

Zdobienie: logo Miasta

w3

kolorach

o

szerokoici

do ustalenia z

Zamawiajacym,

proporcjonalnie do wymia16w produktu, metoda odpowiedniq do materlalu.
6. Uwagi: miarki pakowane zbiorczo w pudelko kartonowe.
7. lloSi:500 szt.

B

l. Notatnik formatu A6 z zamkniqciem w formie opaski/gumki na zewnqtrznej

stronie
preferuje
dostarczenie notesu w kratkq.
notatnika o gramaturze min.7Oglm2. Zmawiajqcy
2. Okladka wykonana z tworzywa sztucznego.
3. Format A5 (wymiary ok. 9 x 14 x 1,3 cm).
4. Kolor: preferowany granatowy, ale Zamawiajqcy dopuszcza dokonanie wybor6w koloru na
podstawle palety barw przedstawionej przez WykonawcQ.

12. Notatnik A6 z opaskq,/gumkq

5.

Jledi

Ht

Zdobienie: na zewnqtrznej, frontowej stronie okladki - logo Bialostockiego Sledzia
Ksiq2kowego w kolorze bialym w prawym dolnym rogu, wielko5i do ustalenia z

zamawiajEcym proporcjonalnie do wielkosci notesu.
6. Uwasi: Notatnik po min. 80 kartek, pakowane zbiorczo w karton.
7. 11056: 300 szt.
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13. Maskotka -

Mii

1. MiS z logo Miasta Bialystok. Zamawiajqcy dopuszcza umieszczenie logotypu na koszulce,
szaliku lub innym elemencie dodatkowym maskotki.

2. zdobienie: logotyp Miasta Bialystok w 3 kolorach w miejscu wskazanym

\\\ll/4,-

I

eialystok.-_-s

3.

przez wykonawcq,
proporcjonalnie do wymiar6w produktu, metoda odpowiednia do materialu.
Wymiary: ok. 190 x 180 x 130 mm, dopuszczalna tolerancja na ka2dym wymiarze: +/- 20

mm.

4.
5.
14. Zestaw dw6ch rqkawic kuchennych

Uwagi: Misie pakowane zbiorczo w pudlo kartonowe.
l1056: 300 szt.

1. Zestaw dwrich rqkawic kuchennych o wymiarach ok. 19x30 cm, dopuszczalna tolerancja
na ka2dym wymiarze: +/- 20 mm, wykonane tak, aby chronily przed poparzeniem.

dostarczyd w kolorze fartucha kuchennego dla doroslych, aby
tworzyty sp6jny komplet, ale Zamawiajqcy dopuszcza dokonanie wybor6w koloru na

2. Kolor: rqkawice naleiy

podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawce.
logo w kolarze bialym po5rodku ka2dej z rqkawic na jednej stronie o szeroko6ci
do ustalenia zamawiajqcym, proporcjonalnie do wymiar6w produktu, metodq
odpowiedniq do materialu.
Uwasi: RQkawice spiQte po dwie izbiorczo pakowane w pudlo kartonowe

3. Zdobienie:

4.
5.

11056:

300 szt.
czEgc

1.

Drewniany skladany stolek

z

Ir zAM6wENrA

1. Drewniany skladany stolek z poszyciem z tkaniny poliestrowej o gramaturze min.300g/m.

2.Wymiary: ok.50x30 cm, dopuszczalna tolerancja na wysokoici stolka: +/- 10 cm, a na
szerokoSci siedzlska +/- 5 cm.
3. Kolor materialu: ZamawiajEcy wybierze kolor na podstawie palety barw przedstawionej

-f

przez WykonawcQ.

kolarze biatym po6rodku materialu (na siedzisku) o szerokoici do
ustalenia z Wykonawcq, proporcjonalnie do wymiar6w produktu, metodq odpowiedniq do
materialu.
5. Uwagi: Stolki pakowane zbiorczo w spos6b gwarantujEcy bezpieczna dostawQ.

4.Zdobienie: logo

6.

11056:

w

30 szt.
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1.
Z.
3.
4.
5.
6.

ZdjQcia pokazane w powyiszym zalqczniku stanowiE jedynie przykladowq wizualizacjq,
rozmieszczone logo oraz inne elementy graficzne, w zwiEzku z czym nie sa wiE2ace.

w jaki spos6b na danym materiale promocyjnym ma

Majac na uwadze trwalosc zdobienia Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie znakowania innE technikE
zapewnienia nie6cieralnosci dostosowanei do tworzywa z jakiego wykonane sa materialy promocyjne.

nii

by6

wskazane wyiei, pod warunkiem

Ostateczne projekty zostanA zatwierdzone przez ZamawiajEcego po podpisanlu umowy z Wykonawcq.
Rozmieszczenie logo oraz innych element6w graficznych powinno byi zgodne z KsiqgE ldentyfikacji Wizualnej Miasta Bialystok, kt6rE przekaie
Zamawiajqcy drogq elektronicznq.
zamawiajEcy udostqpni Wykonawcy, poprzez pocztq elektronicznq, materlaly przydatne w przygotowaniu projekt6w material6w promocyjnych.

W oparciu o dokonane uzgodnienia pomiqdzy stronami, Wykonawca zobowiqzany jest do przekazania drogq elektronicznq wizualizacji projekt6w
materlal6w promocyjnych w terminie 5 dni kalendarzowvch od daty podpisania umowy. Zamawialqcy akceptule wz6r/y materiat6w lub wnosi uwagi
od dnia ich przekazania przez Wykonawcq
Wykonawca
zobowiqzany bqdzie do przygotowania i dostarczenia do siedziby ZamawiajEcego, w terminie 5 dni kalendarzowvch
Zamawia.jqcego,
Na 2qdanie
od ostatecznego zaakceptowania projektu, po L egzemplarzu okazowym artykutu reklamowego. Zamawiajqcy akceptuje lub wnosi uwagi do egzemplarza
okazowego w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jeSo otrzymania.
Wykonawca musi zapewnid znakowanie oraz dostawq, w tym zaladunek, transport i rozladunek dostarczonych material6w w miejsce Wskazane przez
w terminie 4 dni kalendar

7

8

9.
10.

oaczki/kartonu nie mo2e p rzekroczvd 10 ke.
MajAc na uwadze dbaloSi o srodowisko, w miarq moiliwo6ci, Wykonawca zapakuje dostawq w taki spos6b, aby p6iniejsze odpady mo2na bylo
posegregowai zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, jednocze6nie uwzglqdniajqc bezpieczny transport material6w do siedziby ZamawiaiEcego.
Do znakowania naleiy wykorzystad nowe logo Miasta Bialystok wg zaprezentowanych projekt6w w bialej wersji kolorystycznei, monochromatycznei

Zamawiajqcego z zastrze2eniem, 2e wasa iednost

lub zgodnie

a)
b)
c)

z

systemem barw CMYK:

z6fty - c-0lM-16/ Y-100/K-0; PANTONE 116;
czerwony - c-o/M-94/Y-7OOlK-0; PANTONE 1795;
szary - C-10/M-0/Y-0/K-65; PANToNE 431.
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