
                                     

   

 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/SZ/KGO/ 2020 z dnia 7.12. 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 

4/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. Narzędzie wielofunkcyjne – 100 sztuk 

 OPIS: Narzędzie 9-funkcyjne pakowane w poliestrowe etui zapinane na 

magnes. Ostrza narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej. Narzędzie 

powinno zawierać: piłę, wkrętaki płaskie, otwieracz do konserw, pilnik, 

szczypce uniwersalne, skrobak do ryb z końcówką do haczyków 

wędkarskich, otwieracz do butelek, wkrętak PH krzyżakowy, nóż. 

Kolor rączek narzędzia: czarne 

Rozmiar narzędzia: 100 x 45 x 22 mm 

b.  Zestaw narzędzi do roweru – 100 sztuk 

OPIS: Zestaw narzędzi do roweru. Zestaw powinien zawierać: klucze 

imbusowe – 7 rozmiarów, klucze oczkowe, klucz do łańcucha, łyżki do 

opon, klucz do szprych, wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, hak do 

zakładania łańcucha 

Kolor: czarny + żółty 

Rozmiar: 137 x 40 x 40 mm 

c. Zestaw narzędzi do roweru – 100 sztuk 

OPIS: Zestaw wykonany z metalu i plastiku w poliestrowym etui. Zestaw 

zawiera: 9 szt. łatek do dętek wraz z klejem, zestaw 3 kluczy nasadowych, 

wkrętak płaski, wkrętak krzyżowy, zestaw kluczy imbusowych (6 szt.), 

klucz płaski 3 rozmiary, klucz do szprych 14G 
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Kolor: czarny 

Rozmiar: 120 x 40 x 95 mm 

d. Kubek emaliowany z możliwością nadruku – 600 sztuk 

OPIS: Metalowy kubek emaliowany z uchwytem w kolorze kubka z czarną 

krawędzią. Pojemność kubka ok. 350 ml 

Rozmiar kubka: ok. ∅ 90 x 80 mm 

Kolory kubków: kolory 600 szt. kubków – białe. 

Kolory nadruku: niebieski – 100 szt., zielony – 100 szt., czerwony – 100 

szt., żółty – 100 szt., czarny – 100 szt., multi kolor – 100 szt. Nadruk na 

całości kubka, zgodnie z załączoną księgą znaku. Wykonanie projektu dla 

każdego koloru kubka. 

 

3. Dostawa oraz rozładunek w siedzibie Zamawiającego 

 Dostawa gadżetów promocyjnych do siedziby Zamawiającego w terminie do 21 

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). 

 

 


