
Załącznik nr 4  
 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

„Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych” dla potrzeb projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i 
Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej MSIT, w latach 2018 - 2020” 

 

1.Długopis 
promocyjny - kolor 
granatowy 
 

 

Opis przedmiotu 
 

Nadruk/haft Ilość Wizualizacja 

 
Plastikowy, 
granatowy długopis 
sprężynowy, 
wykonany z 
wysokiej jakości 
tworzywa. Wymiary 
długopisu: Ø1,2 x 
13,9 cm. Klips 
koloru czarnego. 
Górną część 
długopisu stanowi 
granatowy przycisk 
powodujący 
wysunięcie i 
wsunięcie  wkładu. 
Wkład do długopisu: 
kolor niebieski. 
 
 

 
Znakowanie 
długopisu: dwa loga 
wykonane metodą 
tampodruku  
(jedno logo „MSiT” 
koloru biało – 
zielonego i jedno logo 
„Małopolska” – koloru 
białego). Wykonanie 
według projektu 
dostarczonego przez 
Zamawiającego.  

 
25 000 
sztuk 

 

2.Długopis 
promocyjny - kolor 
zielony 
 

 

Opis przedmiotu 
 

Nadruk/haft Ilość Wizualizacja 

 
Plastikowy, zielony 
długopis 
sprężynowy, 
wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa. 
Wymiary długopisu: 
Ø1,2 x 13,9 cm. 
Klips koloru 
czarnego. Górną 
część długopisu 
stanowi zielony 
przycisk powodujący 
wysunięcie  i 
wsunięcie wkładu. 
Wkład do długopisu: 
kolor niebieski. 
 
 

 
Znakowanie 
długopisu: dwa loga 
wykonane metodą 
tampodruku (jedno 
logo „MSiT” – koloru 
granatowego i jedno 
logo „Małopolska” – 
koloru granatowego) 
Wykonanie według 
projektu 
dostarczonego przez 
Zamawiającego. 

 
25 000 
sztuk 
 

 
 
 



 
3.Torba papierowa  
Opis przedmiotu Nadruk/haft Ilość Wizualizacja 
Papierowa torba 
ekologiczna biało - 
granatowa z 
uchwytem 
papierowym 
skręcanym, 
wklejonym lub 
uchwytem 
sznurkowym, 
wzmocniona 
wewnątrz, 
wytrzymała i mocna, 
szerokość 250 mm, 
szerokość dna 110 
mm, wysokość 320 
mm, papier: co 
najmniej 80 gr/m2, 

Torebka full kolor. 
Wykonana według 
projektu 
dostarczonego przez 
Zamawiającego  
 

50 000 
sztuk 

 

 

 

Sposób pakowania gadżetów: 
 

1. Długopisy: 
 

Zapakowanie długopisów: długopisy winny być pakowane w pudełka, nie więcej niż 200 sztuk w 
jednym pudełku. Pudełka winny znajdować się w kartonach. Pudełka i kartony powinny być odpowiednio 
opisane zawierając: nazwę jednostki dostarczenia gadżetów, rodzaj oraz ilość gadżetów, zgodnie 
z informacjami podanymi przez Zamawiającego. 
 

2. Torby papierowe: 
 

Zapakowanie toreb papierowych: torby winny być pakowane w kartony, nie więcej niż 300 sztuk w 
jednym kartonie. kartony powinny być odpowiednio opisane zawierając: nazwę jednostki dostarczenia 
gadżetów, rodzaj oraz ilość gadżetów, zgodnie z informacjami podanymi przez Zamawiającego. 
 
 


