Załącznik nr 1 do SIWZ
KPS-II.271.49.2020
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku III
Nazwa i przykładowa wizualizacja

Opis

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

1. Kocyk niemowlęcy

1.
2.
3.
Logo Miasta
4.
w kolorze
kocyka 5.

Kocyk niemowlęcy koloru: beżowego/kremowego lub ecru.
Materiał: polar min. 200 g/m2.
Rozmiar: min. 80x90 cm – max 100x120 cm.
Kocyk obszyty nitką (wykończenie maszynowe), dbającą o zachowanie pierwotnego kształtu pomimo
długotrwałego użytkowania.
Znakowanie (zgodnie z wizualizacją): haft logo Miasta Białystok w kolorze kocyka, umiejscowiony w
prawym dolnym rogu - około 5 cm od brzegów produktu, wpisany w pole prostokąta o szerokości
150x80 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze haftu +/- 20 mm (przy zachowaniu proporcji).
6. Uwagi: Kocyki pakowane pojedynczo w torebkę foliową.

7. Ilość: 3 000 szt.
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

1. Komin ochronny na twarz

1. Komin ochronny na twarz o wymiarach ok. 25×47 cm, dopuszczalna tolerancja na każdym
wymiarze: +/- 7 cm.
2. Kolor: preferowany czarny, ale Zamawiający dopuszcza dokonanie wyborów koloru na
podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Gramatura nie mniejsza niż 110-140g/m2 .
4. Zdobienie: logotypy w kolarze białym rozmieszczone w sposób losowy na całej powierzchni
produktu według zamieszczonego wzoru o szerokości do ustalenia
z Zamawiającym, proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią do
materiału.
5. Uwagi: kominy pakowane pojedynczo w torebkę foliową.
6. Ilość: 800 szt.
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2. Lusterko dwustronne

3. Uchwyt, stojak stołowy do do telefonu

4. Torba papierowa mała

1. Lusterko dwustronne w obudowie. Jedno lusterko powiększające drugie standardowe.
2. Kolor: preferowany czarny, ale Zamawiający dopuszcza dokonanie wyborów koloru na
podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Wymiar: ok. 6,5x0,5 cm, dopuszczalna tolerancja na szerokości produktu +/-1 cm.
4. Zdobienie: logo w kolarze białym według zamieszczonego wzoru o szerokości do ustalenia z
Zamawiającym, proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią do
materiału.
5. Uwagi: lusterka pakowane, tak aby podczas transportu nie uległy uszkodzeniu.
6. Ilość: 1000 szt.

1. Uchwyt, stojak stołowy do do telefonu
2. Kolor: preferowany czarny, ale Zamawiający dopuszcza dokonanie wyborów koloru na
podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Wymiar: ok. 4 x 9 cm, dopuszczalna tolerancja na każdym wymiarze: +/- 1 cm.
4. Zdobienie: logo w kolarze białym o szerokości do ustalenia z Zamawiającym,
proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią do materiału w miejscu
wskazanym przez wykonawcę.
5. Uwagi: uchwyty pakowane zbiorczo w pudełko kartonowe.
6. Ilość: 1000 szt.

1. Torba papierowa mała koloru białego; surowiec: papier kredowy o gramaturze 170g/m2,
papier gładki, laminat matowy, kolor biały, sznureczek pleciony biały, wzmacniany.
2. Wymiary torby: ok. 150 x 230 x 80 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze +/- 10 mm.
3. Zdobienie (zgodnie z wizualizacją):
1) nadruk logo na jednej stronie w 3 kolorach.
2) nadruk „wachlarz” na drugiej stronie w 2 kolorach.
4. Uwagi: wzmocnienie torby przy górnej zakładce oraz przy dnie.
5. Ilość: 300 szt.
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5. Torba papierowa średnia

1. Torba papierowa średnia koloru białego; surowiec: papier kredowy o gramaturze 170g/m2,
papier gładki, laminat matowy, kolor biały, sznureczek pleciony, biały, wzmacniany.
2. Wymiary torby: ok. 240 x 320 x 90 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze +/- 10 mm.
3. Zdobienie (zgodnie z wizualizacją):
1) nadruk logo na jednej stronie w 3 kolorach.
2) nadruk „wachlarz” na drugiej stronie w 2 kolorach.
4. Uwagi: wzmocnienie torby przy górnej zakładce oraz przy dnie.
5. Ilość: 300 szt.

6. Torba papierowa duża

1. Torba papierowa duża koloru białego; surowiec: papier kredowy o gramaturze 170g/m2,
papier gładki, laminat matowy, kolor biały, sznureczek pleciony, biały, wzmacniany.
2. Wymiary torby: ok. 320 x 400 x 120 mm - dopuszczalna tolerancja na wymiarze +/- 10 mm.
3. Zdobienie (zgodnie z wizualizacją):
1) nadruk logo na jednej stronie w 3 kolorach.
2) nadruk „wachlarz” na drugiej stronie w 2 kolorach.
4. Uwagi: wzmocnienie torby przy górnej zakładce oraz przy dnie.
5. Ilość: 300 szt.
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7. Ręcznik szybkoschnący z mikrofibry z
pokrowcem

1. Ręcznik szybkoschnący z mikrofibry z pokrowcem, obszyty estetycznie na krawędziach nicią
w kolorze ręcznika o gramaturze min. 200 g/m2
2. Kolor: preferowany zielony lub niebeski, ale Zamawiający dopuszcza dokonanie wyborów
koloru na podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Rozmiar: ok. 60x120 cm, dopuszczalna tolerancja na każdym wymiarze: +/- 20 cm.
4. Zdobienie: logo w kolarze białym w prawym dolnym rogu ręcznika wpisane w pole
prostokąta o podstawie do 10 cm, metodą odpowiednią do materiału. Zastosowana metoda
nadruku nie może uszkadzać właściwości ręcznika.
5. Uwagi: ręczniki pakowane pojedynczo w pokrowiec (np. siatkę) zapinany na zamek bądź
ściągany gumką; po złożeniu ręcznika logotyp ma znajdować się na górze i być widoczny z
opakowania.
6. Ilość: 300 szt.

8. Fartuch kuchenny dla dorosłych

1. Fartuch kuchenny dla dorosłych w kolorze czarnym o gramaturze min. 150 g/m2 o
wymiarach ok. 65x90 cm, dopuszczalna tolerancja na każdym wymiarze: +/- 20 mm.
2. Skład: 35% bawełna, 65% poliester .
3. Zdobienie: logo Miasta w kolorze białym o szerokości do ustalenia z Zamawiającym,
proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią do materiału w miejscu
wskazanym przez Wykonawcę (preferowany – środek w górnej części fartucha).
4. Uwagi: fartuchy pakowane pojedynczo w woreczek foliowy i składane w taki sposób, aby
logotyp był widoczny z opakowania.
5. Ilość: 300 szt.
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9. Fartuszek kuchenny dla dzieci z pisakami

1. Fartuszek kuchenny dla dzieci z pisakami w kolorze białym o wymiarach ok. 435x430 mm,
dopuszczalna tolerancja na każdym wymiarze: +/- 20 mm.
2. Materiał: polipropylen.
3. Zdobienie: logo Miasta w 3 kolorach o szerokości do ustalenia z Zamawiającym,
proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią do materiału w miejscu
wskazanym przez Wykonawcę (preferowany – środek w górnej części fartucha).
4. Uwagi: fartuchy pakowane pojedynczo w woreczek foliowy.
5. Ilość: 300 szt.

10.Nieduży plecak typu walk

1. Nieduży plecak typu walk o wymiarach ok. 290 x 400 x 90 mm, dopuszczalna tolerancja na
każdym wymiarze: +/- 20 mm
2. Materiał: poliester.
3. Kolor: preferowany niebeski lub zielony, ale Zamawiający dopuszcza dokonanie wyborów
koloru na podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę.
4. Zdobienie: logo w kolarze białym pośrodku frontowej strony plecaka o szerokości do
ustalenia z Zamawiającym, proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią
do materiału.
5. Uwagi: plecaki pakowane zbiorczo w karton.
6. Ilość: 300 szt.
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11. Kieszonkowa miarka o długości min. 3 m z
brelokiem lub kółeczkiem do zapięcia

1. Kieszonkowa miarka stalowa/metalowa o długości min. 3 m z brelokiem lub kółeczkiem z
możliwością dopięcia do np. kluczy.
2. Wymiary: min. 4,2 x 4,2 x 1 cm
3. Materiał: plastik, metal.
4. Kolor miarki: biały.
5. Zdobienie: logo Miasta w 3 kolorach o szerokości do ustalenia z Zamawiającym,
proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią do materiału.
6. Uwagi: miarki pakowane zbiorczo w pudełko kartonowe.
7. Ilość: 500 szt.

12. Notatnik A6 z opaską/gumką

1. Notatnik formatu A6 z zamknięciem w formie opaski/gumki na zewnętrznej stronie
notatnika o gramaturze min. 70g/m2. Zmawiający preferuje dostarczenie notesu w kratkę.
2. Okładka wykonana z tworzywa sztucznego.
3. Format A6 (wymiary ok. 9 x 14 x 1,3 cm).
4. Kolor: preferowany granatowy, ale Zamawiający dopuszcza dokonanie wyborów koloru na
podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę.
5. Zdobienie: na zewnętrznej, frontowej stronie okładki - logo Białostockiego Śledzia
Książkowego w kolorze białym w prawym dolnym rogu, wielkość do ustalenia z
Zamawiającym proporcjonalnie do wielkości notesu.
6. Uwagi: Notatnik po min. 80 kartek, pakowane zbiorczo w karton.
7. Ilość: 300 szt.
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13. Maskotka - Miś

1. Miś z logo Miasta Białystok. Zamawiający dopuszcza umieszczenie logotypu na koszulce,
szaliku lub innym elemencie dodatkowym maskotki.
2. Zdobienie: logotyp Miasta Białystok w 3 kolorach w miejscu wskazanym przez Wykonawcę,
proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią do materiału.
3. Wymiary: ok. 190 x 180 x 130 mm, dopuszczalna tolerancja na każdym wymiarze: +/- 20
mm.
4. Uwagi: Misie pakowane zbiorczo w pudło kartonowe.
5. Ilość: 300 szt.

14. Zestaw dwóch rękawic kuchennych

1. Zestaw dwóch rękawic kuchennych o wymiarach ok. 19x30 cm, dopuszczalna tolerancja na
każdym wymiarze: +/- 20 mm, wykonane tak, aby chroniły przed poparzeniem.
2. Kolor: rękawice należy dostarczyć w kolorze fartucha kuchennego dla dorosłych, aby
tworzyły spójny komplet, ale Zamawiający dopuszcza dokonanie wyborów koloru na
podstawie palety barw przedstawionej przez Wykonawcę.
3. Zdobienie: logo w kolarze białym pośrodku każdej z rękawic na jednej stronie o szerokości
do ustalenia z Zamawiającym, proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą
odpowiednią do materiału.
4. Uwagi: Rękawice spięte po dwie i zbiorczo pakowane w pudło kartonowe
5. Ilość: 300 szt.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

1. Drewniany składany stołek

1. Drewniany składany stołek z poszyciem z tkaniny poliestrowej o gramaturze min.300g/m.
2. Wymiary: ok. 50x30 cm, dopuszczalna tolerancja na wysokości stołka: +/- 10 cm, a na
szerokości siedziska +/- 5 cm.
3. Kolor materiału: Zamawiający wybierze kolor na podstawie palety barw przedstawionej przez
Wykonawcę.
4. Zdobienie: logo w kolarze białym pośrodku materiału (na siedzisku) o szerokości do ustalenia
z Wykonawcą, proporcjonalnie do wymiarów produktu, metodą odpowiednią do materiału.
5. Uwagi: Stołki pakowane zbiorczo w sposób gwarantujący bezpieczną dostawę.
6. Ilość: 30 szt.
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1. Zdjęcia pokazane w powyższym załączniku stanowią jedynie przykładową wizualizację, w jaki sposób na danym materiale promocyjnym ma być
rozmieszczone logo oraz inne elementy graficzne, w związku z czym nie są wiążące.
2. Mając na uwadze trwałość zdobienia Zamawiający dopuszcza wykonanie znakowania inną techniką niż wskazane wyżej, pod warunkiem zapewnienia
nieścieralności dostosowanej do tworzywa z jakiego wykonane są materiały promocyjne.
3. Ostateczne projekty zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
4. Rozmieszczenie logo oraz innych elementów graficznych powinno być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Miasta Białystok, którą przekaże
Zamawiający drogą elektroniczną.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy, poprzez pocztę elektroniczną, materiały przydatne w przygotowaniu projektów materiałów promocyjnych.
6. W oparciu o dokonane uzgodnienia pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania drogą elektroniczną wizualizacji projektów
materiałów promocyjnych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający akceptuje wzór/y materiałów lub
wnosi uwagi
w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę.
7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia do siedziby
Zamawiającego, w terminie 5 dni kalendarzowych od ostatecznego zaakceptowania projektu, po 1
egzemplarzu okazowym artykułu reklamowego. Zamawiający akceptuje lub wnosi uwagi do egzemplarza okazowego
w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
8. Wykonawca musi zapewnić znakowanie oraz dostawę, w tym załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów w miejsce Wskazane przez
Zamawiającego z zastrzeżeniem, że waga jednostkowa paczki/kartonu nie może przekroczyć 10 kg.
9. Mając na uwadze dbałość o środowisko, w miarę możliwości, Wykonawca zapakuje dostawę w taki sposób, aby późniejsze odpady można było
posegregować zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednocześnie uwzględniając bezpieczny transport materiałów do siedziby Zamawiającego.
10. Do znakowania należy wykorzystać nowe logo Miasta Białystok wg zaprezentowanych projektów w białej wersji kolorystycznej, monochromatycznej
lub zgodnie z systemem barw CMYK:
a)
żółty – C-0/M-16/ Y-100/K-0; PANTONE 116;
b)
czerwony – C-0/M-94/Y-100/K-0; PANTONE 1795;
c)
szary – C-10/M-0/Y-0/K-65; PANTONE 431.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
RAFAŁ RUDNICKI
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