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AG-I.272.1.4.2018                                                                                                           Załącznik nr 6a do SIWZ 

  
Specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia  

(potwierdzająca zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) 
 
1. Samozaciskowa opaska odblaskowa na rękę z nadrukiem i wystającym ponad szerokość opaski kształtem 

logotypu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Ilość  2500 szt. 

Wymiary szer.  30 mm- 40 mm, dł. 340 mm– 360 mm 

Materiał 
blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną, spód materiał 
typu flock łagodny dla dłoni 

Kolor odblaskowy: czerwony 1250 szt., niebieski 1250 szt. 

Znakowanie logo ŚUW na środku w wystającym kształcie, jeden kolor 

Inne 
na środku wystający na 4-6 mm poza szerokość opaski kształt logotypu Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 

Oświadczam, 
że oferuję 

towar zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
2. Długopis plastikowy. 

Ilość  6000 szt. 

Wymiary dł. – 147 mm Ø 10 mm (+/- 5 mm) 

Materiał plastik, tworzywo sztuczne 

Kolor biała obudowa z czerwonym klipsem 

Znakowanie logo „Niepodległa” w jednym kolorze, oraz logo ŚUW w jednym kolorze 

Inne 

- korpus z tworzywa sztucznego w kolorze białym 
- czerwony przeźroczysty uchwyt (klips) 
- przyciskowy mechanizm odblokowania wkładu 
- wkład niebieski 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 

3. Długopis metalowy automatyczny z metalowym zaczepem (klipem). 

Ilość  800 szt. 

Wymiary dł.135 mm, Ø 10 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

Materiał metal 

Kolor 400 szt. niebieski i 400 szt. czerwony 

Inne 

- metalowy korpus pokryty kolorową lakierowaną powłoką umożliwiającą naniesienie 
logotypu. Na lakierowanej powierzchni element dekoracyjny w postaci dwóch 
metalowych pierścieni 
 - wkład niebieski 

Znakowanie grawer laserowy - logo ŚUW w  jednym kolorze 

 
Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

 
TAK/NIE* 

(*Niepotrzebne skreślić) 

 
4. Zestaw piśmienniczy: długopis i pióro wieczne w etui. 

Ilość  100 szt. 

Długopis 

- długopis z mechaniką obrotową 
- wymiary: dł. 140 mm, Ø 10 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 
- korpus metalowy 
- pokrycie korpusu: lakier w kolorze czarnym, matowym 
- elementy wykończeniowe metalowe z matowego chromu: metalowa końcówka w dole  
   długopisu, od strony klipsa oraz klips wykonane z metalu w kolorze platynowym 
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- przy gwincie do rozkręcania długopisu do wymiany wkładu metalowy pierścień 
  w kolorze platynowym lub złotym 
- metalowy wkład wielkopojemny w kolorze niebieskim 

Pióro wieczne 

- wymiary ze skuwką : 140 mm, Ø10 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 
- korpus metalowy pokryty lakierem w kolorze czarnym matowym 
- stalówka wykonana ze stali szlachetnej z irydową końcówką 
- elementy wykończeniowe metalowe z matowego chromu: metalowa końcówka 
  na górze pióra, od strony klipsa oraz klips wykonane z metalu w kolorze platynowym 
- w miejscu łączenia korpusu z zatyczką metalowy pierścień w kolorze platynowym 
  lub złotym 
- pióro z niebieskim nabojem 

Etui 

- etui płaskie wykonane z ozdobnej tektury introligatorskiej w kolorze czarnym. 
- w etui swobodnie mieści się długopis i pióro w specjalnie wyciętych wgłębieniach 
- etui zamykane na magnes umieszczony na dłuższej krawędzi wieczka o wymiarach 
  dostosowanych do rozmiarów długopisu i pióra wiecznego 
- znakowanie: grawerowane laserowo logo ŚUW w jednym kolorze  

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
5. Eleganckie pióro wieczne w stylowym opakowaniu. 

Ilość  60 szt. 

Pióro 

- wymiary bez skuwki: dł. 130 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów)  
- wymiary ze skuwką dł. 140 mm, Ø13 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 
- korpus metalowy pokryty lakierem w kolorze czarnym matowym lub błyszczącym 
- stalówka wykonana ze stali 
- elementy wykończeniowe metalowe: metalowa końcówka na górze pióra, od strony 
   klipsa oraz klips wykonane z metalu w kolorze złotym lub srebrnym 
- w miejscu łączenia korpusu z zatyczką metalowy pierścień w kolorze biało- 
   czerwonym 
- pióro z niebieskim nabojem 

Pudełko 
 

- uchylnie otwierane eleganckie etui wyłożone welurem 
- kolor: czarny 
- znakowanie: jednostronny grawer laserowy logo ŚUW w jednym kolorze 
- znakowanie niezmywalne i odporne na ścieranie, 
- jedno pole znakowania o wymiarach zapewniających czytelność  

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
6. Kubek ceramiczny. 

Ilość 100 szt. 

Wymiary Ø górne 80 mm - 90 mm, Ø dolne 50 mm - 60 mm, wys.100 mm -110 mm 

Materiał porcelit 

Pojemność 260 - 300 ml 

Kolor biały 

Znakowanie logo Niepodległa w kolorze czerwonym oraz logo ŚUW w pełnym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
7. Pamięć USB. 

Ilość  200 szt. 

Pojemność 16 GB  

Materiał anodyzowane aluminium 

Wymiary 
maksymalne 

dł. 20 mm, szer. 15 mm, wys.10 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 
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Kolor 100 szt. niebieski i 100 szt. czerwony 

Kształt do ustalenia z Zamawiającym 

Inne 

- metalowa obrotowa skuwka  
- element umożliwiający dopięcie do smyczy 
- pendrive kompatybilny z systemami operacyjnymi: Windows 2000 (SP4) i nowsze, 
  Mac OS 10.5.x i nowsze, Linux v.2.6.x i nowsze 
- obsługiwany standard USB 3.0 
- opakowanie jednostkowe - pudełeczko kartonowe 

Znakowanie grawer laserowy: logo ŚUW w jednym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 

8. Power bank - zestaw. 

ilość  100 szt. 

pojemność od 4800 do 6000 [mAh] 

materiał aluminium 

wymiary  dł. 126 mm, szer. 69 mm, wys. 10 mm  (+/- 4 mm do każdego z wymiarów) 

kolor 50 szt. niebieski i 50 szt. czerwony 

inne 

- kompatybilny z systemami operacyjnymi: Windows 2000 (SP4) i nowsze, Mac OS  
  10.5.x i nowsze, Linux v.2.6.x i nowsze 
- przewód kabel z końcówkami: lighting, micro USB, oraz USB typu C  
- opakowanie jednostkowe – pudełko kartonowe 
- instrukcja w języku polskim 

znakowanie grawer laserowy: logo ŚUW w jednym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
9. Smycz suwak 

Ilość 600 szt. 

Materiał plastik + miękkie PCV  

Wymiary  szer. taśmy 10 mm  (+/- 1 mm do każdego z wymiarów) 

Kolor czerwony 300 szt.; niebieski 300 szt. 

Inne 
- zawieszka zakończona karabińczykiem, odpowiednia dla kluczy i innych drobnych 
  akcesoriów 
- rozpinany uchwyt do telefonu pozwalający na szybkie odłączenie telefonu od smyczy  

Znakowanie 
gumowa tabliczka tłoczona w kształcie logotypu  ŚUW doczepiona do suwaka w pełnym 
kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 

parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
10 .Ekologiczna torba na upominki. 

Ilość  1550 szt. 

Materiał pochodzący z recyklingu papier o gramaturze min 90g/m2 

Wymiary  
szer. 250 mm, wys. 320 mm (bez uchwytów), gł. 110 mm (+/- 5 mm  do każdego              
z wymiarów) 

Kolor  biały 

Inne uchwyt do noszenia wykonany ze skręconego papieru 

Druk logo ŚUW w pełnym kolorze oraz napisy ustalone z Zamawiającym  

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 

parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 
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11. Reklamówka duża 

Ilość  800 szt. 

Wymiary szer. 400 mm, wys. 480 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

Kolor folia biała LDPE 

Inne 
- reklamówki typ market z zakładkami 
- uchwyt wycięty w kształcie fasolki (bez wzmocnienia) 
- grubość minimum 60 mikronów 

Druk logo ŚUW w pełnym kolorze oraz napisy ustalone z Zamawiającym 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
12. Reklamówka mała 

Ilość  500 szt. 

Wymiary szer. 250 mm, wys. 350 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

Kolor folia biała LDPE 

Inne 
- reklamówki typ market z zakładkami 
- uchwyt wycięty w kształcie fasolki (bez wzmocnienia) 
- grubość minimum 60 mikronów 

Druk logo ŚUW oraz napisy ustalone z Zamawiającym w pełnym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 
zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
13. Torba papierowa laminowana - mała 

Ilość  300 szt. 

materiał 
- papier powlekany, matowy, uszlachetniony, laminat błysk o gramaturze min 170g/m2 
- zakładka górna i dno usztywnione kartonem 450 g 

wymiary 
szer. 260 mm, wys. 320 mm (bez uchwytów), gł. 110 mm. (+/- 5 mm do każdego              
z wymiarów) 

kolor biały 

inne 
uchwyt sznurek przewlekany od środka 
wytrzymałość torby 4 kg. 

druk 
nadruk: z jednej strony torby logo ŚUW oraz napisy ustalone z Zamawiającym w pełnym 
kolorze; z drugiej strony torby godło państwowe i napis pod spodem  Wojewoda 
Świętokrzyski – w czarnym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
14. Torba papierowa laminowana - dużo 

Ilość  200 szt. 

materiał 
- papier powlekany, matowy, uszlachetniony, laminat błysk o gramaturze min. 170g/m2 
- zakładka górna i dno usztywnione kartonem 450 g 

wymiary 
szer. 450  mm, wys. 400 mm (bez uchwytów), gł. 110 mm (+/- 5 mm do każdego               
z wymiarów) 

kolor biały 

inne 
- uchwyt sznurek przewlekany od środka 
- wytrzymałość torby 4 kg 

druk 
nadruk: z jednej strony torby logo ŚUW oraz napisy ustalone z Zamawiającym w pełnym 
kolorze; z drugiej strony torby godło państwowe i napis pod spodem  Wojewoda 
Świętokrzyski – w czarnym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 
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15. Balony.  

Ilość  6000 szt. 

wymiary 10 -12 cali okrągły 

materiał lateks  

kolor czerwony 3000 szt. i biały 3000 szt. 

znakowanie 

- 1500 szt. balon czerwony zawierający z jednej strony logo ŚUW w kolorze czarnym 
   z drugiej strony logo Niepodległa w kolorze białym, 
-1500 szt. balon biały zawierający z jednej strony logo ŚUW w kolorze czarnym 
  z drugiej strony logo Niepodległa w kolorze czerwonym, 
- 1500 szt. balon czerwony z logo CPR 112  w kolorze białym, 
- 1500 szt. balon biały z logo CPR 112 w kolorze czerwonym. 

inne 
- patyczki plastikowe dł. 380 mm (+/- 5 mm) – pakowane zbiorczo 
- zatyczki do mocowania baloników - pakowane zbiorczo  

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
 
16. Głośnik USB – zestaw. 

Ilość  100 szt. 

opis 

- gniazdo minijack, USB, micro USB, microSD/TF, bluetooth 
- zasilanie przez kabel micro USB-USB 5V 
- zasięg bluetooth do 10m 
- czas pracy do 5 godzin 
- czas ładowania 2 godziny 
- głośnik 3W 
- częstotliwość 280Hz-16KHz 
- akumulator 520mAh 

wymiary szer. 610  mm, wys. 580 mm  (+/- 20 mm do każdego z wymiarów) 

kolor czarny   

inne 

w zestawie:  
 -głośnik,  
- kabel micro USB-USB,  
- pudełko kartonowe, 
- instrukcja obsługi w języku polskim 

druk 
- grawer laserowy: logo ŚUW w jednym kolorze;  
- pole znakowania na produkcie 27mm x 20mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
17. Stacja pogody - zegar, higrometr, termometr. 

Ilość  100 szt. 

Opakowanie 
ekskluzywne etui wykonane z ozdobnej tektury introligatorskiej w kolorze do ustalenia z 
Zamawiającym 

Materiał 
3 zegary o średnicy 70 mm każdy (+/- 10 mm) z funkcją barometru, termometru i 
higrometru, wykonane ze stali/metalu w kolorze mosiądzu przymocowane do 
lakierowanej obudowy z płyty MDF . 

Wymiary 
produktu 

300 mm x 141 mm x 44 mm (+/- 10 mm do każdego z wymiarów) 

Kolor brązowy 

Inne 

- wymaga baterii: AA x 1 szt.  
- skala pomiarów: temperatura: od −20 ºC do +60 ºC, 
                                 wilgotność: 0–100 % RH 
                                 ciśnienie 960 -1060 hPa 

Znakowanie 
- grawer laserowy: logo ŚUW w jednym kolorze;  
- pole znakowania na produkcie 30 mm x 50 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

Oświadczam, że TAK/NIE* 
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oferuję towar 
zgodny 

z wymaganymi 
parametrami 

(*Niepotrzebne skreślić) 

 
18. Plecak sportowy. 

Ilość  100 szt. 

Pojemność ok. 26 l 

Materiał poliester 

Wymiary 
maksymalne 

wys.450 mm x szer. 350 mm  x gł. 250 mm (+/- 50 mm do każdego z wymiarów) 

Kolor czarny 

Kształt do ustalenia z Zamawiającym 

Inne 
plecak z przegrodą główną i kieszenią przednią zamykanymi na zamek błyskawiczny oraz 
dodatkową kieszenią boczną, regulowanymi pasami na ramię, a także wzmocnioną 
rączką. 

Znakowanie nadruk: logo ŚUW w pełnym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
19. Skakanka z drewnianymi rączkami w kształcie zwierzątka. 

Ilość  100 szt. 

Materiał drewniane uchwyty; polipropylenowy sznur 

Wymiary 
maksymalne 

- rączki  o wymiarach: 38 mm x 125 mm x 30 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 
- sznur dł. 2100 mm (+/- 200 mm), gr. 8 mm (+/- 2 mm do każdego z wymiarów) 

Kolor granatowy 50 szt. i czerwony 50 szt.  

Kształt do ustalenia z Zamawiającym 

Znakowanie grawer laserowy na uchwycie: logo ŚUW w jednym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 

parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
20. Termos ze stali nierdzewnej. 

Ilość  100 szt. 

Wymiary Ø 75 mm, wys. 330  mm (+/- 10 mm do każdego z wymiarów) 

Materiał stal nierdzewna, tworzywo sztuczne,  

Pojemność  1 litr 

Kolor do wyboru przez Zamawiającego 

Inne 
- automatyczny korek; 
- kubek z nakrętką. 
- wkład metalowy z podwójnymi ściankami 

Znakowanie grawer laserowy na centralnej części termosu z logo ŚUW w jednym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
21. Monopod uniwersalny do zdjęć selfie. 

Ilość  100 szt.   

Wymiary maks. dł.: 970 mm 

Kolor czarny uchwyt 

Opis techniczny 

- Monopod ze śrubą ¼ cala 
- Uchwyt do smartfona 
- Pilot Bluetooth 
- Bateria do pilota 
- Pasek na rękę 
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- opakowanie jednostkowe (pudełko) 
- instrukcja obsługi w języku polskim 

Druk grawer laserowy z logo ŚUW oraz napisy ustalone z Zamawiającym w jednym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
22. Okładka przezroczysta na paszport RP. 

Ilość  6000 szt. 

Wymiary  130 mm+/- 0,75 mm x 90 mm (+/- 4 mm do każdego z wymiarów) 

Materiał folia przezroczysta PVC 

Druk nadruk: logo ŚUW w pełnym kolorze, oraz logo Niepodległa –w kolorze czerwonym 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
23. Zestaw do wina. 

Ilość  60 szt. 

Opakowanie elegancka drewniana szkatułka   

Materiał 
zestaw wykonany z chromowanego stopu metali, oraz wysokiej jakości gumy 
zastosowanej w korku. 

Wymiary 
brązowa szkatułka o wymiarach 230 mm x 125 mm x 50 mm   (+/- 10 mm do każdego     
z wymiarów) 

Inne 

w skład zestawu wchodzi: 
- nóż kelnerski (korkociąg, otwieracz, nożyk)  
- zatyczka do butelki  
- korek z lejkiem  
- pierścień na butelkę (łapacz kropel wina)  
- termometr 

Znakowanie 
- nadruk laserowy na szkatułce: logo ŚUW w jednym kolorze  
- pole znakowania 27 mm x 20 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
24. Zawieszka odblaskowa twarda – kółko 

Ilość  1500 szt.   

Wymiary Ø  70 mm – 80 mm (+/- 10 mm do każdego z wymiarów) 

Kolor biały - 750 szt.,  czerwony - 750 szt. 

Materiał tworzywo sztuczne PMMA 

Druk sitodruk lub tampodruk z logo 112 ustalone z Zamawiającym w jednym kolorze 

Inne  mocowanie na karabińczyk 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
25. Brelok ratowniczy z zawieszką.  

Ilość  100 szt. 

wymiary 80 mm x 80 mm  (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

materiał materiał typu Cordura 

kolor czerwony 

znakowanie 
nadruk z logo 112 w jednym kolorze (biały) 
napis: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach 

inne 
- maseczka do sztucznego oddychania,  
- rękawiczki lateksowe, 
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- chusteczka alkoholowa do dezynfekcji, 
- brelok zakończony karabińczykiem do zawieszenia kluczy itp. 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
26. Smycz. 

Ilość 1000 szt. 

materiał poliester 

wymiary szer. taśmy 20 mm (+/- 5 mm ) 

kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 

inne 
- zawieszka zakończona karabińczykiem, odpowiednia dla kluczy i innych drobnych  
   akcesoriów 
- rozpinany uchwyt do telefonu pozwalający na szybkie odłączenie telefonu od smyczy  

znakowanie 
- logo: CPR 112 napis Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach w jednym  
  kolorze  

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 
27. Samozaciskowa opaska odblaskowa na rękę z nadrukiem. 

Ilość 25 00 szt. 

wymiary szer. 35 mm, dł. 350 mm (+/- 5 mm do każdego z wymiarów) 

materiał 
- blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną,  
- spód materiał typu flock łagodny dla dłoni 

kolor odblaskowy - do uzgodnienia z Zamawiającym 

znakowanie logo CPR 112 w jednym kolorze 

Oświadczam, że 
oferuję towar 

zgodny 
z wymaganymi 
parametrami 

TAK/NIE* 
(*Niepotrzebne skreślić) 

 


