
Znak: AG.I.272.2.15.2022                                                                                      Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup gadżetów  na potrzeby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w 2022 roku” 
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1.  Pamięć USB 32 GB 2.0.(Hi-Speed) 
 

ilość 250 sztuk 

wymiary 
Max długość 60 mm x max szerokość 18 mm x max 
wysokość 11 mm (+/-10mm). 

materiał Metal/stop metali/aluminium. 

kolor 
Srebrno- niebieski 125 szt., 
Srebrno – czerwony 125 szt. 

znakowanie 

 logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
wersja podstawowa, jeden kolor 

 znakowanie bezpośrednio na USB (na części 
kolorowej). 

 

dodatkowe 

 pendrive musi posiadać uchwyt/zawieszkę z 
kółkiem na klucze (jako brelok), musi być 
tradycyjny nie nawiązujący do żadnych postaci, 
przedmiotów, zwierząt itp. 

 pendrive musi posiadać oddzielne opakowanie 
kartonikowe. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

Przykładowy wygląd: 
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2. Długopis metalowy 

 

ilość 1000 sztuk (pakowane w paczkach po 100 sztuk) 

wymiary 
Długość 14 cm (+/-15mm),  
Średnica 10 mm(+/-1mm) 

materiał Obudowa w całości z metalu 

kolor 

 korpus metaliczny w całości czerwony, 
przycisk, klip oraz pierścienie w kolorze 
srebrnym 500 szt.,  

 korpus metaliczny w całości niebieski, 
przycisk, klip oraz pierścienie w kolorze 
srebrnym 500 szt. 

znakowanie 
Logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

Przykładowy wygląd 
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3. Zestaw piśmienniczy długopis + pióro w opakowaniu 

 

ilość 100 sztuk  

wymiary 
 Etui 165 mm x 50mm x 15 mm (+/-10mm),  

 Długopis i pióro 130 mm x 10 mm (+/-10mm), 

materiał 
Etui – ekoskóra, 
Pióro + długopis - metal 

kolor 
Pióro i długopis - srebrny metaliczny w całości lub 
czarny, 
Etui- granatowe, grafitowe lub czarne. 

znakowanie 
Na etui logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia poszczególnych nadruków 

 

Przykładowy wygląd 
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4. Kubek z uchem 

 

 

ilość 200 sztuk 

pojemność Min. 180 ml – max. 300 ml (+/-50ml) 

kształt Ścianki kubka rozszerzają się ku górze. 

materiał Ceramiczny lub porcelitowy 

kolor 

wewnątrz białe, 
zewnątrz: 
-czerwone szt. 100, 
-niebieskie szt. 100. 

znakowanie 
Logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

dodatkowe Opakowanie jednostkowe – kartonik, bez nadruku 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

 

Przykładowy wygląd 
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5. Kalendarz książkowy 2023  

 

ilość 150 sztuk 

wymiary Format B5 

kształt Narożnik okładki prosty, perforacja narożników 

materiał Okładka twarda z tworzywa imitującego skórę lub zamsz. 

kolor 
Dwa kolory do uzgodnienia. Wsad w kolorze białym lub 
kremowym. 

znakowanie 
Logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wersja 
podstawowa, tłoczenie logo zamawiającego na pierwszej 
stronie okładki (wysokość logo format 24 x 35 mm) 

dodatkowe 

 układ kalendarium: dzień na stronie, 

 kalendarium w jęz. PL, GB, DE, FR, 

 wycinane registry, 

 część informacyjna, 

 kolorowe mapy, 

 strony notatkowe, 

 tasiemka, 

 gumka na długopis, 

 druk: CMYK+CMYK lub 4+4, 

 gumka przyszywana do oprawy. 
 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu graficznego 
sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie 
rozmieszczenia nadruku. 

 

Przykładowy wygląd 
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6. Kalendarz trójdzielny 2023 

 

ilość 150 sztuk 

format 

 Główka płaska, 

 Plecki: 320 mm x 630 mm (+/-10mm), druk 2 + 0, lakier 
offsetowy, 

 Kalendarium (x 3): nadrukowane święta, trzy bloki 
(solidnie mocowane do plecków). 

kolor Okładka – do uzgodnienia z Zamawiającym.. 

znakowanie 
Logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wersja 
podstawowa, kolor pełny. Logo zamawiającego na pierwszej 
stronie okładki . 

dodatkowe 

 przezroczysty plastikowy pasek z okienkiem do 

zaznaczania daty, mocowanie bezgumkowe, 

 w górnej części główki dziurka do zawieszenia, 

 każdy kalendarz zapakowany w folię/kopertę/karton 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu graficznego 
sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie rozmieszczenia 
poszczególnych nadruków. 

 

 

Przykładowy wygląd 
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7. Parasol automatyczny długi 

ilość 100 sztuk 

wymiary 
130 cm x140 cm x 100 cm 
(+/- 5cm) 

materiał 

 czasza- poliester pongee, 

 rączka – piankowa lub gumowa powłoka, 

 stelaż – szklane włókno. 
 

kolor 
Czerwony – 50 sztuk, 
Niebieski – 50 sztuk. 

znakowanie 
Logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

dodatkowe 

 parasol automatyczny, wytrzymały na wiatr- z 
systemem anty-wind (dzięki czemu czasza 
parasola wygina się, a nie łamie podczas silnych 
podmuchów wiatru) , 

 mechanizm DAS (automatyczny mechanizm 
otwierania i zamykania),  

 rączka zapobiegająca ślizganiu. 
 

 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

 

Przykładowy wygląd 
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8. Smycz sublimacyjna 

ilość 300 sztuk 

wymiary 
 szerokość smyczy 20 mm (+/- 5 mm), 

 długość smyczy 40 cm (+/- 5 cm). 

materiał 
 smycz – poliester, 

 łącznik – plastik. 

kolor 
Czerwony – 150 sztuk 
Niebieski – 150 sztuk 

znakowanie 
Logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

dodatkowe  karabińczyk   
 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku 

 

Przykładowy wygląd 
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9. Notes (reporterski) 

 

ilość 150 sztuk 

wymiary Format A5 

kształt Narożnik okładki prosty 

materiał Okładka twarda z tworzywa imitującego zamsz 

kolor 
 czerwony 75 sztuk, 

 niebieski 75 sztuk. 
Wsad w kolorze białym. 

znakowanie 
Logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wersja 
podstawowa, jeden kolor. 

dodatkowe 

 gumka przyszywana do oprawy, 

 liczba stron 150-200, 

 wsad w linie, 

 tasiemka, 

 gumka na długopis. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu graficznego 
sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie 
rozmieszczenia nadruku. 

 

Przykładowy wygląd 
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10. Torba laminowana mała ze sznurkiem 

 

ilość 300 sztuk 

wymiary 
 wysokość 30 cm (+/- 5cm), 

 szerokość 23 cm (+/- 5cm). 

materiał 
 Papier laminowany, 

 Sznurek syntetyczny 

kolor Biały 

znakowanie 
Logo Świętokrzyskiego Urzędu i logo Wojewody 
Świętokrzyskiego. Wersja podstawowa, jeden kolor.  

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu graficznego 
sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie 
rozmieszczenia nadruku 

 

 

Przykładowy wygląd  

 

 

 



 

11 
 

11. Torba laminowana duża ze sznurkiem 

 

ilość 300 sztuk 

wymiary 
Wysokość 35 cm (+/- 5cm), 
Szerokość 45 cm (+/- 5cm), 
Głębokość 10 (+/- 5cm). 

materiał 
Papier laminowany, 
Sznurek syntetyczny. 

kolor Biały 

znakowanie 

Logo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z jednej 
strony (większej) torby i logo Wojewody Świętokrzyskiego z 
drugiej strony. Wersja podstawowa, metoda nadruku: 
sitodruk.  

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu graficznego 
sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie 
rozmieszczenia nadruku. 

 

Przykładowy wygląd 
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12. Długopis metalowy 

 

ilość 400 sztuk (pakowane w paczkach po 100 sztuk) 

wymiary 
Długość 14,0cm (+/-15mm),  
Średnica 10 mm(+/-1mm). 

materiał Obudowa w całości z metalu. 

kolor 
 korpus metaliczny w całości czerwony, 

przycisk, klip oraz pierścienie w kolorze 
srebrnym 400 szt. 

znakowanie 
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 
kolor biały, wersja podstawowa, metoda: 
tampodruk/sitodruk lub grawer laserowy. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku.. 

 

 

Przykładowy wygląd  
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13. Kredki + strugaczka w opakowaniu eko 

 

ilość 300 sztuk 

wymiary 
Wysokość 10 cm (+/-30mm),  
Szerokość 10 cm(+/-30mm). 

materiał Opakowanie - papier szary. 

dodatkowe 
 w pakiecie minimum 6 kredek różnego 

koloru, 

 temperówka. 

znakowanie 
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, 
jeden kolor. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

Przykładowy wygląd 
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14. Odblask – miś brelok 

 

ilość 500 sztuk 

wymiary 
 wysokość 10 cm (+/-15mm),  

 szerokość 5 cm(+/-15mm). 

materiał 
Miś - plastik (odblask), 
Zawieszka – metal. 

kolor 
Miś – czerwony lub biały (oczy, nos i usta czarny), 
Zawieszka naturalny kolor metalu. 

znakowanie 
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

Przykładowy wygląd 
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15. Worek koszulka ze sznurkiem (dla dzieci) 

 

 

ilość 250 sztuk 

wymiary 
 wysokość 32 cm (+/-5cm),  

 szerokość 43 cm(+/-5cm). 

materiał Poliester  

kolor 
 worek – czerwony lub biały, 

 sznurek – czarny. 

dodatkowe Wersja dziecięca. 

znakowanie 
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

 

Przykładowy wygląd  
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16. Smycz  

ilość 500 sztuk 

wymiary 
 szerokość smyczy 20 mm (+/- 1 mm), 

 długość smyczy 30 cm (+/- 5 cm). 

kolor Czerwony – 500 sztuk. 

znakowanie 
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

dodatkowe  karabińczyk  ATT-5 wym. 10mm. 
 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

 
Przykładowy wygląd 
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17. Zabawka plażowa – „złap piłkę” 

 

ilość 300 sztuk 

materiał 
Plastik, 
Uchwyt na ręce – guma materiałowa 

kolor 
 wnętrze kolor czerwony lub pomarańczowy, 

 guma biała, 

 piłeczka różnokolorowa. 

znakowanie 
Logo Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, 
wersja podstawowa, jeden kolor. 

uwagi 

Przed rozpoczęciem dostawy Zamawiający wymaga 
przedstawienia do swojej akceptacji projektu 
graficznego sporządzonego przez Wykonawcę w 
zakresie rozmieszczenia nadruku. 

 

Przykładowy wygląd 
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18. Logotypy 
Załączniki: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewoda 

Świętokrzyski 
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19. Logotypy 
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20. Logotypy 

LOGO CPR 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

 

 

 

 


