POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 15 września 2021 r.
BZK-XIII.2600.1.2020.PŻ
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
Wymagania część 1:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej, wolnostojącej tablicy na
odpowiednio mocnym stalowym stelażu ocynkowanym wraz z transportem i montażem
przed siedzibą Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Tablica informacyjna musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
być nowa, wykonana z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości
minimum 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym, ocynkowanym o grubości
minimum 0,5 mm z podwójnie zawiniętą krawędzią. Konstrukcja musi zapewniać
usztywnienie tablicy, uniemożliwiając falowanie. Wymiary tablicy informacyjnej: 120 cm
(szerokość) x 80 cm (wysokość). Dolna krawędź tablicy powinna się znajdować na wysokości
160-180 cm od poziomu gruntu. Nogi stelaża należy wkopać w grunt na głębokość min. 80
cm i zabetonować tak, aby zapewnić stabilność konstrukcji. Nadruk na białej tablicy
informacyjnej kolorowy w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych
(deszcz, śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm (graffiti) na folii wylewanej, laminowanej
zabezpieczonej laminatem antygraffiti/UV, druk twardym solwentem o rozdzielczości min.
360 dpi.
Przedmiotowe zamówienie powinno być realizowane zgodnie z wytycznymi określonymi
w Podręczniku dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
(http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fbw/podrecznik-dlabeneficjeta/).
Tablica musi zawierać następujące elementy:
 symbolu Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej;
 odniesienia do finansowania ze środków FBW;
 numeru projektu;
 hasła Funduszu (Bezgraniczne Bezpieczeństwo).
Zawartość merytoryczna tablicy zostanie opracowana przez Zamawiającego i przekazana do
Wykonawcy 3 dni po podpisaniu umowy.
Wymagania część 2:
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Opracowanie projektu, przygotowanie do druku, druk plakatów, ulotek oraz naklejek
promocyjnych a także ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego.
 plakaty promocyjne:
 nakład 500 szt.;
 format A3;
 zadruk pełen kolor jednostronne;
 papier kredowy matowe;
 gramatura papieru 170 g/m2 (+/- 5%).
 ulotki promocyjne
 nakład 10 000 szt.;
 format A5;
 zadruk pełen kolor jednostronne;
 papier kredowy matowe;
 gramatura papieru 135 g/m2 (+/- 5%).
 naklejki promocyjne samoprzylepne
 nakład 500 szt.;
 format 70 mm x50 mm (szerokość/wysokość);
 zadruk 3 kolory, jednostronne na białej etykiecie;
 naklejki wykonane na folii samoprzylepnej matowej lub błyszczącej z klejem
o zwiększonej przyczepności do podłoża (przeznaczone do przyklejania na
nierównych powierzchniach). Wydruk zabezpieczony laminatem (mat, błysk).
Przedmiotowe zamówienie powinno być realizowane zgodnie z wytycznymi określonymi
w Podręczniku dla Beneficjenta projektu finansowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
(http://copemswia.gov.pl/fundusze-2014-2020/fbw/podrecznik-dlabeneficjeta/).
Plakaty, ulotki oraz naklejki promocyjne muszą zawierać następujące elementy:
 symbolu Unii Europejskiej oraz odniesienia do Unii Europejskiej;
 odniesienia do finansowania ze środków FBW;
 numeru projektu;
 hasła Funduszu (Bezgraniczne Bezpieczeństwo).
Zawartość merytoryczna plakatów, ulotek oraz naklejek zostanie opracowana przez
Zamawiającego i przekazana wraz ze zdjęciami do Wykonawcy w ciągu 3 dni po
podpisaniu umowy.
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Wymagania część 3:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem
wg wytycznych Zamawiającego:

Lp.

Rodzaj
produktu

Ilość
sztuk

Opis wymagań Zamawiającego

1

Kubek
ceramiczny

300

2

Kubek
termiczny

300

Kubek
ceramiczny,
ceramika
porcelitowa. Pojemność całkowita
w zakresie: od 0,3 do 0,4 litra. Kolor
do ustalenia. Wykończenie strona
wewnątrz kubka posiada szkliwo
błyszczące a strona zewnętrzna ma
szkliwo
matowe.
Znakowanie
jednostronne,
dowolną
techniką
dedykowaną dla tego typu materiałów,
zapewniającą czytelność, trwałość oraz
wysoką jakość znakowania przez
dokładne
odwzorowanie
kształtu
i koloru na produkcie docelowym
w konfiguracji zaproponowanej przez
Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego.
Opakowanie
jednostkowe
pudełko
kartonowe,
opakowanie
zbiorcze
karton
pakowane maksymalnie po 20 sztuk.
Kubek termiczny o pojemności min.
350 ml - max. 400 ml, wykonany
z tworzywa sztucznego. Z podwójną
ścianką oraz powłoką antypoślizgową
od spodu. Z funkcją szybkiego
otwierania i zamykania przyciskiem.
W celu napełnienia odkręca się górną
część kubka. Utrzymuje temperaturę
40°C min. 3 godziny. Znakowanie:
grawer
laserowy,
jednostronne,
w sposób zapewniający czytelność,
trwałość
i
wysoką
jakość,
w konfiguracji zaproponowanej przez
Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego.
Opakowanie
jednostkowe
pudełko
kartonowe,
opakowanie
zbiorcze
karton
pakowane maksymalnie po 20 sztuk.

Zdjęcie poglądowe
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3

Pamięć
przenośna

300

4

Power bank

300

5

Brelok do
kluczy z
kablami do
ładowania

300

6

Pojemnik na
długopisy,
HUB, stojak
na telefon

300

USB 2.0, typu slim, o pojemności
32GB, wykonane z metalu i tworzywa
sztucznego,
obrotowy.
Wymiary
maksymalne: 50 x 15 x 5mm. Kolor do
ustalenia. Metoda nadruku grawer
laserowy na części metalowej w sposób
zapewniający czytelność, trwałość
i wysoką jakość, w konfiguracji
zaproponowanej przez Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego.
Pakowane pojedynczo w pudełko
a następnie w opakowanie zbiorcze.
Pojemności baterii min 3000 mAh,
wyposażony we wskaźnik poziomu
energii, wyposażony w porty: USB,
micro USB, napięcie wyjściowe 5V w
zestawie standardowy kabel do
ładowania. Kolor do ustalenia. Metoda
nadruku grawer laserowy w sposób
zapewniający czytelność, trwałość
i wysoką jakość, w konfiguracji
zaproponowanej przez Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego.
Pakowane pojedynczo w pudełko
a następnie w opakowanie zbiorcze.
Brelok do kluczy musi być wykonany
z
materiału
umożliwiającego
wykonanie na nim znakowania.
Wymiar całego breloka: (+/-) 18 cm,
w tym długość kabli min. 12 cm.
Brelok posiada kable do ładowania z 3
końcówkami: USB, typu C oraz 2 w 1
(micro USB oraz kompatybilną
z urządzeniami iOS). Znakowanie
grawer
laserowy,
jednostronne,
w sposób zapewniający czytelność,
trwałość
i
wysoką
jakość
w konfiguracji zaproponowanej przez
Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego. Pakowany pojedynczo
w pudełko a następnie w opakowanie
zbiorcze.
Pojemnik posiada 4 porty Hub USB
2.0. Pojemnik na długopisy posiada
lampki LED, które świecą w dwóch
trybach oświetleniowych, ładowane za
pomocą portu USB. Z pojemnikiem
jest zintegrowany stojak na telefon.
Wymiary pojemnika: (+/-) 7 x 8 x 7 cm
- dopuszczalna różnica w wymiarach
w granicy 10% każdego z wymiarów
Materiał:
ABS,
umożliwiający
wykonanie nadruków. Znakowanie
grawer
laserowy,
jednostronne,
w sposób zapewniający czytelność,
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7

Biurowy
zestaw - duży
z akcesoriami

8

Zestaw
długopis i
ołówek

300

trwałość i wysoką jakość w
konfiguracji zaproponowanej przez
Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego. Pakowane pojedynczo
w pudełko a następnie w opakowanie
zbiorcze.
Rozmiar notesu A5. W zestaw
wchodzą: notes z wyrywanymi od góry
kartkami (min. 120 stron w grube linie;
80 g/m2) z możliwością naniesienia
logotypu, karteczki samoprzylepne
(min. 25 szt. na każdy kolor),
plastikowa linijka lub drewniana
linijka, długopis, min. jeden ołówek,
temperówka i gumka. Rozmiar: (+/-)
15,2 x 21,0 x 2,5 cm - dopuszczalna
różnica w wymiarach w granicy 5%
każdego z wymiarów. Okładka
wykonana z kartonu, z możliwością
naniesienia logotypu. Możliwy inny
materiał okładki – po uzgodnieniu
z
Zamawiającym.
Znakowanie
jednostronne,
dowolną
techniką
dedykowaną dla tego typu materiałów,
zapewniającą czytelność, trwałość oraz
wysoką jakość znakowania przez
dokładne
odwzorowanie
kształtu
i koloru na produkcie docelowym
w konfiguracji zaproponowanej przez
Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego.
Opakowanie
jednostkowe
pudełko
kartonowe,
opakowanie
zbiorcze
karton
pakowane maksymalnie po 20 sztuk.
W zestaw wchodzą: lakierowane,
błyszczące pudełko/etui, posiadające
otwierane wieczko, na stałe połączone
z dłuższym bokiem etui/pudełka,
wewnątrz którego znajduje się wkładka
piankowa
oraz
długopis
i automatyczny ołówek. Całość
umieszczona
w
tekturowym,
ochronnym opakowaniu. Długopis
wykonany z aluminium/tworzywa
sztucznego, posiadający niebieski
wkład, ołówek z wkładem HB.
Kolorystyka długopisu i ołówka,
dopasowana do koloru etui (do
uzgodnienia z Zamawiającym).
Wymiary zestawu (+/-) 16 x 6 x 2 cm dopuszczalna różnica w wymiarach
w granicy 5 % każdego z wymiarów.
Zestaw
musi
mieć
możliwość
umieszczenia logo na długopisie,
ołówku i etui za pomocą laserowego
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9

Długopis

300

10

Długopis z
końcówką do
ekranów
dotykowych

300

11

Kalendarz
zeszyt A6

300

graweru, bez możliwości jej usunięcia.
Detale w logotypie muszą być wyraźne
i czytelne, nawet bardzo małe litery.
Materiał metal, wymiary ok. 135mm x
Ø 10 mm. Długopis automatyczny.
Mechanizm
przyciskowy,
korpus
długopisu pokryty stonowaną, jednolitą
barwą; dodatkowe metalowe elementy
– połyskujący szpic i 2 ringi, klasyczny
klips; czarna nasadka mechanizmu
przyciskowego.
Kolor
niebieski,
srebrny. Wkład wymienny niebieski,
grubość linii pisania wkładu około 0,60,7 mm. Metoda nadruku grawer
laserowy na korpusie długopisu po
przeciwnej
stronie
elementu
zaczepnego, obszar grawerowania ok.
6 mm x 65 mm. Znakowanie grawer,
jednostronne na korpusie długopisu,
w sposób zapewniający czytelność,
trwałość
i
wysoką
jakość
w konfiguracji zaproponowanej przez
Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego. Opakowanie zbiorcze
karton pakowane maksymalnie po 100
sztuk.
Długopis długość: (+/-) 13,5 cm,
rozmiar: (+/-) 50 x 4 mm, kolor
wkładu
niebieski.
Tworzywo
aluminium/tworzywo
sztuczne.
Końcówka długopisu umożliwiająca
pracę na ekranach dotykowych.
Znakowanie
grawer
laserowy,
jednostronne na korpusie długopisu,
w sposób zapewniający czytelność,
trwałość
i
wysoką
jakość
w konfiguracji zaproponowanej przez
Wykonawcę
do
akceptacji
Zamawiającego. Opakowanie zbiorcze
karton pakowane maksymalnie po 100
sztuk.
Kalendarz książkowy A6 w układzie
jednodniowym
na
rok
2022.
Kalendarium: PL, EN, DE, FR, RU;
Papier kalendarium: kremowy 70 g/m²;
Bok terminarza szyty nićmi z kapitałką
wraz
z
tasiemką.
Narożniki
zaokrąglone z perforacją. Okładka
z wytłoczonym rokiem i logotypem.
Schodkowy
register
miesięcy.
Znakowanie jednostronne, dowolną
techniką dedykowaną dla tego typu
materiałów, zapewniającą trwałość
oraz wysoką jakość znakowania przez
dokładne
odwzorowanie
kształtu
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12

Kalendarz
wiszący,
trójdzielny

13

Torba
bawełniana

300

i koloru na produkcie docelowym
w
konfiguracji
zaproponowanej
przez Wykonawcę do akceptacji
Zamawiającego.
Opakowanie
jednostkowe
pudełko
kartonowe,
opakowanie zbiorcze karton pakowane
maksymalnie po 20 sztuk.
Kalendarz trójdzielny na 2022 r.
z możliwością naniesienia kolorowego
nadruku. Trzy osobne wyrywane
kalendaria 12-miesięczne: PL i EN.
Wymiary produktu: (+/-) 32 x 85 cm dopuszczalna różnica w wymiarach
w granicy 5% każdego z wymiarów.
Wykończenie: pasek folii z okienkiem
do zaznaczania dni tygodnia / otwór
u góry do zawieszenia. Znakowanie
jednostronne,
dowolną
techniką
dedykowaną dla tego typu materiałów,
zapewniającą trwałość oraz wysoką
jakość znakowania przez dokładne
odwzorowanie kształtu i koloru na
produkcie docelowym w konfiguracji
zaproponowanej przez Wykonawcę do
akceptacji
Zamawiającego.
Opakowanie jednostkowe pudełko
kartonowe,
opakowanie
zbiorcze
karton pakowane maksymalnie po 20
sztuk.
Tworzywo: wysokiej jakości surówka
bawełniana, gramatura: 220 g/m2 o
splocie płóciennym. Wysokość samej
komory: (+/-) 42 cm, szerokość: (+/-)
39 cm, szerokość paska (+/-) 3 cm.
Dwa paski umożliwiające noszenie
torby w ręku i na ramieniu. Długość
paska pierwszego (+/-) 35 cm, długość
paska drugiego (+/-) 68 cm.
Dopuszczalna różnica w wymiarach
w granicy 10% każdego z wymiarów.
Znakowanie: dwustronne, dowolną
techniką dedykowaną dla tego typu
materiałów, zapewniającą czytelność,
trwałość
oraz
wysoką
jakość
znakowania
przez
dokładne
odwzorowanie kształtu i koloru na
produkcie docelowym, w konfiguracji
zaproponowanej przez Wykonawcę do
akceptacji
Zamawiającego.
Opakowanie zbiorcze karton pakowane
maksymalnie po 100 sztuk.
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Wymagania:





Zamieszczone powyżej zdjęcia/grafiki są jedynie przykładem graficznym i nie stanowią
obligatoryjnego wzoru;
Produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe,
pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, wolne od wad i wykonane zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia. Muszą być bezpieczne w użytkowaniu i estetycznie wykonane,
w tym muszą być pozbawione pęknięć, przebarwień, zarysowań, wgnieceń, krawędzie
muszą być prawidłowo wykończone, tak aby nie narażały na niebezpieczeństwo np.
skaleczenia;
Elementy graficzne muszą być czytelne, wykonane zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiającego wzorami, muszą być trwałe, nie mogą ulegać starciu, rozmazaniu, ani
zmieniać kolorów w trakcie zwykłego użytkowania.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Roman Słowiński
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