
                                     

   

 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/SZ/KGO/ 2020 z dnia 19.11 2020 r.  

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dotyczącego wykonania gadżetów 

promocyjnych dla marki Kraina Górnej Odry 

 

 

1. Projekty graficzne wszystkich gadżetów 

a. Projekty graficzne wszystkich gadżetów zgodne z księgą znaku logo 

Krainy Górnej Odry stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 

3/SZ/KGO/2020  

b. Gadżety oprócz trwale naniesionego logo Krainy Górnej Odry będą 

musiały posiadać logo Województwa Śląskiego (do pobrania ze strony: 

https://www.slaskie.pl/content/logo-wojewodztwa-slaskiego) oraz  

w przypadku możliwości informację „dofinansowano z budżetu 

Samorządu Województwa Śląskiego”. 

c. Projekty graficzne muszą zostać przesłane na adres mailowy: 

turystyka@subregion.pl celem akceptacji lub przesłania uwag. 

Zamawiający ma możliwość przekazania max. 3 uwag do każdego projektu 

gadżetu. 

2. Produkcja gadżetów: 

a. Etui Wodoszczelne Xl ze smyczą – ilość: 200 szt.  

OPIS: Etui wodoszczelne do smartfonów nie zakłócające pracy ekranu 

dotykowego z możliwością korzystania z funkcji dotykowej nawet gdy 

telefon jest szczelnie zamknięty w etui. Etui wykonane  

z przeźroczystego materiału Tarpaulin PVC odpornego na wodę oraz 

promieniowanie UV. Zamknięcie etui: po zaciśnięciu zapięcia strunowego  

i dosunięciu do końca prowadnicy odpowiednio dopasowanej do etui 

Płaski kształt etui. 

Kolor etui: przeźroczysty worek (etui) + prowadnica w dowolnym 

kolorze. 

Dane smyczy: rozmiar: 20x900 mm; wykończenie smyczy: karabińczyk; 

Technika nadruku: sublimacja, kolor nadruku: biały; Kolor smyczy: 

niebieskie zaprojektowane zgodnie z księgą znaku. 

b.  Worek wodoszczelny 30L – ilość: 250 sztuk. 

OPIS: Pojemność worka 30L; Wysokość przed rolowaniem - 70 cm ; 

Wysokość po 3-krotnym rolowaniu - ok. 60 cm ( System zamykania: 

poprzez 3-krotne zrolowanie) ; Średnica -25 cm; Materiał wykonania: 

TARPAULIN; waga - 0,5 kg.; Worek musi posiadać w zestawie paski 

pozwalające założyć torbę na plecy.  

https://www.slaskie.pl/content/logo-wojewodztwa-slaskiego
mailto:turystyka@subregion.pl
https://gokajak.com/blog/informacje/wodoszczelnosc-a-wodoodpornosc/


                                     

   

 
 
 
 

 

Kolory: niebieski – 50 szt.; czerwony – 50 szt. zielony – 50 szt.; żółty – 50 

szt.; czarny – 50 szt. –  

c. Zestaw: balon z nadrukiem, patyczkiem i koszyczkiem – ilość: 500 

sztuk zestawów. 

OPIS: Tworzywo: Guma, Średnica balonów: 30 cm; Technika nadruku: 

sitodruk. 

Kolory balonów: niebieski - 100szt.; czerwony - 100 szt.; zielony - 100 szt.; 

żółty - 100 szt.; czarny - 100 szt. 

Patyczki z koszyczkami do balonów: 500 szt. wykonane z tworzywa 

sztucznego. 

d. Długopisy – ilość: 2500 sztuk 

OPIS: Długopisy wykonane zgodnie z księgą znaku. Wkład długopisów: 

niebieski. Materiał: plastik 

Kolory długopisów: niebieski - 500szt.; czerwony - 500 szt.; zielony - 500 

szt.; żółty - 500 szt.; czarny - 500 szt. – kolory matowe. 

e. Bidony 650 ml – ilość: 200 szt. 

OPIS: Bidon reklamowy – o pojemności 650 ml, z dużą powierzchnią pod 

nadruk; miękki ustnik z termoplastycznej gumy ; 100% szczelny; wolny od 

BPA i ftalanów, posiadający certyfikat bezpieczeństwa TUV ; Wymiary: 

wysokość: 225mm, szerokość: 72 mm, waga ok.: 58g, wlew: 42 mm ; 

Kolory bidonów: niebieski - 100szt.; czerwony - 100 szt.; zielony - 100 szt.; 

żółty - 100 szt.; czarny - 100 szt. ; Kolor ustników i nakrętek: czarny 

f.  Apteczka wodoszczelna z nadrukiem – ilość: 100 szt. 

OPIS: Apteczka w wodoodpornym pokrowcu z karabińczykiem, główna 

przegroda zamykana na klamrę zatrzaskową, wewnątrz: bandaż 

elastyczny 7,5 cm x 4,5 m, bandaż elastyczny 5 cm x 4,5 m, maseczka do 

resuscytacji, rękawice winylowe, płatki nasączone alkoholem 6 szt., 

chusteczki antyseptyczne 4 szt., okłady po użądleniu 4 szt., koc ratunkowy, 

chusta trójkątna, sterylne gaziki 2"x2" 2 szt., sterylne gaziki 3"x3" 2 szt., 

plastry samoprzylepne 72x19mm 10 szt., plastry samoprzylepne "H" 4 szt., 

guma uciskowa, nożyczki, pinceta, gwizdek, taśma klejąca i 4 agrafki. Dane 

techniczne: Wymiary: Ø 9 x 20 cm; Materiał: ripstop poliester 

Kolor: czerwony; Nadruk: biały 

g.  Breloczki pierwszej pomocy – ilość: 200 szt. 

OPIS: Wyposażenie: 2 x rękawiczki nitrylowe; 1 x maseczka do 

prowadzenia oddechu zastępczego. ; Breloczki ratownicze spełniające 

normy Unii Europejskiej, posiadają znak CE.  

Kolor: czerwony, Nadruk: biały. Lokalizacja nadruku na breloku (nie na 

metce) 

h.  Torby z długim uchem – ilość: 1000 sztuk. 



                                     

   

 
 
 
 

 

OPIS: materiał: bawełna 100% ; Gramatura tkaniny: min. 140g/m; 

wymiary minimalne: szerokość - 38 cm / długość: - 41 cm (mieszcząca 

format A4) ; rączki torby: dwie, o minimalnych wymiarach  2,5 cm x 65 cm 

- uchwyty wzmocnione krzyżykowym szwem; nadruk jednostronny 

Torba wykonana księgą znaku: 

Kolory toreb: niebieski – 200 szt.; czerwony - 200 szt.; zielony - 200 szt.; 

żółty - 200 szt.; czarny - 200 szt. 

i.  Scyzoryk typu Victorinox Spartan 1.3603 z Etui Victorinox z brązowej    

skóry 4.0543 lub równoważne – ilość: 100 szt.  

OPIS: Narzędzia: 1.   duże ostrze ; 2.   małe ostrze ; 3.   korkociąg ; 

4.   otwieracz do puszek z: ; 5.   - małym śrubokrętem (także do wkrętów 

gwiazdkowych)  3 mm; 6.   otwieracz do kapsli ze:  ; 7.   - śrubokrętem   

6 mm; 8.   - przyrządem do zdejmowania izolacji ; 9.    rozwiertak, 

szpikulec i szydło; 10.   kółko do kluczy; 11.   pęseta ; 12.   Wykałaczka. 

Wymiary scyzoryka: długość scyzoryka: 91 mm ; długość ostrza: 60 mm; 

szerokość (strona oprawy): 26,5 mm; grubość (strona narzędzi): 15 mm 

Kolor scyzoryka: niebieski 

Etui: brązowa skóra 

Nadruk: na scyzoryku 

Pakowane: zestaw: scyzoryk + etui zapakowane w kartonik 

j.  Płaskie linijki 20 cm UV – ilość: 500 szt. 

OPIS:  długość linijki: 20 cm; rozmiar nadruku: 208mm x 27mm, 

Tworzywo: ABS, Druk pełno kolorowy UV, Projekt zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego: rozwinięta klisza ze zdjęciami + logotypy. 

k.  Opaska odblaskowa na ramię – ilość: 500 szt. 

OPIS: Szczegóły: Waga: 7,3g ; Wymiary: 34 x 3 cm ; Rozmiar 

nadruku: 55mm x 15mm ; Tworzywo: Plastik/Metal ; 

Technologia: Tampondruk; Kolor: żółty neon, Kolor nadruku: czarny 

l. Brelok odblaskowy kółko z karabińczykiem – ilość: 500 szt. 

OPIS: Rozmiar: 60 x 60 x 2 mm ; Materiał: plastik ; Nadruk: w jednym 

miejscu; Rodzaj nadruku: tampodruk ; Rozmiar nadruku: 35 x 30 mm; 

Mocowanie za pomocą karabińczyka; Kolory: niebieski 100 szt. ; czerwony: 

200 szt.; żółty: 200 szt. 

ł. Ołówek reklamowy  z gumką neomax – ilość: 2500 szt. 

OPIS: Drewniany ołówek zakończony gumką do mazania. Ołówek 

naostrzony i gotowy do użycia Długość ołówka ok.  18,5cm; metoda 

nadruku: tampodruku ; Dane techniczne: Wymiary: 0,7 x 18,6 cm ; 

Materiał: drewno ; Kolory ołówków: Kolory długopisów: niebieski - 

500szt.; czerwony - 500 szt.; zielony - 500 szt.; żółty - 500 szt.; czarny - 

500 szt. 

       m. Sakwa rowerowa– ilość: 100 szt. 



                                     

   

 
 
 
 

 

OPIS: sakwa rowerowa z uchwytem, do mocowania na bagażniku. 

Wykonana z wodoodpornego, gumowanego materiału. Posiadająca taśmy 

odblaskowe. Rozmiar produktu: 370 x 400 x 140 mm ; Nadruk: sitodruk, 

kolor biały ; Rozmiar nadruku: 200x150 mm, Kolor torby: czarny, sakwa 

typu R17844.02 lub równoważna. 

n.   Dzwonek rowerowy – ilość: 500 szt. 

OPIS: Dzwonek wykonany z aluminium i plastiku. Wymiary: śr. 5.5X5CM; 

Waga: 0.05 (kg); Kolor: zielony – 100 szt.; żółty – 100 szt.; czerwony – 

100 szt.; niebieski – 100 szt.; czarny – 100 szt. 

Materiał: METAL; Metoda znakowania: T2; Maksymalne pole 

znakowania: 30x30 mm 

o.    Peleryna przeciwdeszczowa– ilość: 200 szt. 

OPIS: Uniwersalna przeciwdeszczowa peleryna z kapturem. Wykonana z 

tafty poliestrowej z powłoką PVC. Gramatura 200 g/m2. Przeszycia 

podklejone gumową taśmą. Pakowana w zapinany pokrowiec wykonany z 

tego samego materiału. Wielkość nadruku: sito: 300x300, sito: 220x110 ; 

Wymiary produktu:1100.0x1250.0x1.0 

p.    Latarka sportowa czołowa – ilość: 200 szt. 

Sportowa latarka LED czołowa wykonana z ABS. Moc światła: 1 Watt. 

Zmienny kierunek strumienia światła. Zasilanie: 2 baterie AA. Wymiary: 

7X5X6CM, Kolor: czarny; Materiał: Item with multi-materials;  

r.    Czapka z daszkiem – ilość: 200 szt. 

OPIS: Czapka o gramaturze 340 g, 6-cio panelowa czapka baseballowa z 

ciężkiej ścieranej bawełny z obszytymi wywietrznikami oraz wstawką w 

kolorze uzupełniającym w daszku. Nastawialna wielkość. Materiał: 100% 

bawełny, ciężka ścierana bawełna, ; Gramatura: 340 g/m; 

Znakowanie:  Haft 

s.     Bandana z mikrofibry – ilość: 500 szt. 

OPIS: Bandana-komin wykonana z mikrofibry. Wymiary: 47X25CM ; 

Waga: 0.1 kg; Materiał: Microfibre ; Kolory: Czarny: 200 szt.; Niebieski: 

200 szt.; Czerwony: 100 szt. ; Nadruk: biały zgodnie z księgą znaku. 

t.    Małe notesy z gumką – ilość: 250 szt. 

OPIS: Notes kieszonkowy zamykany gumką dopasowaną kolorystycznie 

do obwoluty, na której wykonywane jest znakowanie. Kolor znakowania: 

biały ; Kolory notesów: czarny: 50 szt.; niebieski: 50 szt.; czerwony: 50 

szt.; żółty: 50 szt.; zielony: 50 szt. Ilość kartek w notesie: 50 ; Wymiary 

notesu: 140x88 mm ; Waga: 102g ; Tworzywo: PU/papier 

u.     Piłka plażowa z nadrukiem – ilość: 500 szt. 

OPIS: Nadmuchiwana piłka plażowa z plażowa z kolorowymi paskami; 

Pole znakowania na jednym z paneli 50 x 140 mm.  ; Dane techniczne: 

Wymiary: Ø23,5 CM ; Materiał: PVC;  Metoda znakowania: sitodruk. 



                                     

   

 
 
 
 

 

Kolory: czerwona: 100 szt. ; niebieska: 200 szt.; zielona: 100 szt.; żółta: 

100 szt. 

w.  Torba papierowa format A4 – ilość 500 szt. 

OPIS: Torba papierowa mieszcząca format A4. Orientacyjne wymiary 

torby: 230x315x75 ; druk: jednostronny, kolorowy 4/0 CMYK 2 strony z 

zewnątrz ; Laminowanie: błysk jednostronnie ; rączki: sznurek, 

zakończenia: bezbarwne T-lace; kolor toreb: niebieski (zgodnie z księgą 

znaku), kolor nadruku: biały 

x.  Torba papierowa na format A5 – ilość 500 szt. 

OPIS: Torba papierowa mieszcząca format A5. Orientacyjne wymiary 

torby: 160x220x75 ; druk: jednostronny, kolorowy 4/0 CMYK 2 strony z 

zewnątrz ; Laminowanie: błysk jednostronnie ; rączki: sznurek, 

zakończenia: bezbarwne T-lace; kolor toreb: niebieski (zgodnie z księgą 

znaku), kolor nadruku: biały 

 

3. Dostawa oraz rozładunek w siedzibie Zamawiającego 

 Dostawa gadżetów promocyjnych do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 

grudnia 2020 r.. (adres: ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik). Dopuszcza się możliwość 

dostawy partiami po uprzednim kontakcie. Rozładunek gadżetów do magazynu 

(lokalizacja magazynu: parter budynku). 

 

 


