Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część I

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

1

Klasyczny aluminiowy długopis
typu COSMO dostępny w kilku
kolorach. . Wymiary (przy
wyłączonym długopisie): długość
134 mm ± 5mm, średnica
11 mm ± 2mm.
Wkład: niebieski
Znakowanie: grawer w 1 miejscu
(65x6mm) - nazwa uczelni. Różne
kolory: ciemnozielony, zielony,
srebny, filoletowy, pomarańczowy,
złoty, czarny, czerwony.
Pakowany po 50 sztuk.

pełna nazwa uczelni:
Uniwersytet Przyrodniczy w szt
Lublinie, czcionka EXO

600

Smycz wykonana z: taśma
płaska, dobrej jakości. Długość
50cm Szerokość taśmy 20 mm,
zakończenie metalowe, zapięcie
typu karabińczyk; zaczep na
telefon komórkowy. Pakowane w
kartony, przewiązane po 50 szt.
Karton ze smyczami nie może być
cięższy niż 20 kg.

Dwa rodzaje nadruku: 100
sztuk: nadruk podwójny na
całej długości
naprzemienny - logo
uczelni, w jezyku
angielskim i polskim,
element wizualizacji - kłosy, szt
250 sztuk: Nadruk
podwójny na całej długości
naprzemienny - logo
wydziału, w jezyku
angielskim i polskim,
element wizualizacji - kłosy.

350

2

Zdjęcie przykładowe

Logotyp/ nadruk

Jm

ilości
szacunkowe

cena jedn.
netto

wartość
netto

stawka VAT

wartość
brutto

3

Samozaciskowa opaska
odblaskowa. Wymiar 34 cm x 3
cm. Z odblaskową folią
pryzmatyczną. Kolory: zielony,
pomarańczowy, seledynowy.
Nadruk jednostronny: logo uczelni,
strona uczelni.

4

Magnesy płaskie
z folii magnetycznej, płaski,
wymiary: 3,5 x 7 cm. Kolor biały,
na środku nadruk logo.
Zabezpieczony wartstwą laminatu.

5

Podkładka korkowa pod kubek,
okrągła - średnica 9 cm. Wierz
zabezpieczony folią błyszczącą
lub matową. Na środku kolorowe
logo.

6

Torby sztywne papierowe ciemnozielone tzw. butelkowa
zieleń, 30 cm x 40 cm x 10 cm,
usztywnione dno i zakładka górna,
uchwyt sznurkowy w kolorze
złotym

logo uczelni, wersja
podstawowa (dwa kolory)
powtórzone 3x

szt

100

szt

100

logo Biblioteki Głównej - full
kolor, nad logiem napis:
szt
Jublileusz 60-lecia, pod
logiem napis: 1955-2015.

100

logo uczelni, wersja
podstawowa (dwa kolory)

Logo uczelni, nadruk
jednostronny, jeden kolor
(złoty)

szt

250

7

Teczka konferencyjna z
uchwytami do trzymania w ręku.
Materiał: Poliester 600D.
Wymiary: 390 x 290 x 80 mm.
Kolor: granatowy.

Nadruk: 45 lat Wydziału
Inżynierii Produkcji
Uniwersytetu
szt
Przyrodniczego w Lublinie,
kolor: biały

200

8

Koszulka damska z bardzo
krótkim rękawem. Okrągłe luźne
wycięcie z wąską lamówką z tego
samego materiału. Ramiona
wzmocnione dzięki wszytym
paskom. Długość koszulki – do
bioder.
Specyfikacja:
150 g/m2, 100% bawełna,
wykończenie silikonowe, Single
Jersey
Rozmiary: 40 S, 50 M, 10 L.

Nadruk dwukolorowy w
trzech miejscach: z tyłu:
pattern wizualizacyjny kłosy
wraz ze stroną www, z
szt
przodu duże logo uczelni
na środku oraz pionowyu
kłos na dole koszulki

100

9

Koszulki męskie z nadrukiem.
Koszulka Heavy V-neck 200 biały męska
Jakościowa koszulka o wysokiej
gramaturze. Wycięcie w kształcie
V, podwójne szwy, wzmacniający
ramienny pasek, korpus bez
szwów. .
Specyfikacja:
200 g/m2, 100% bawełna, Single
Jersey
Rozmiary: 30 M, 50 L, 20 XL

Nadruk dwukolorowy w
trzech miejscach: z tyłu:
pattern wizualizacyjny kłosy
wraz ze stroną www, z
szt
przodu duże logo uczelni
na środku oraz pionowyu
kłos na dole koszulki.

100

10

Reklamówka foliowa w kolorze
ciemnozielonym (tzw. zieleń
butelkowa) - nie ma możliwości
zmiany koloru na inny, o
wymiarze: 35 cm x 26 cm. Nadruk
na torbie w jednym kolorze z
jednej strony. Karton z torbami nie
może być cięższy niż 20 kg.

Logo uczelni, nadruk
jednostronny, jeden kolor
(złoty)

szt

400

11

Reklamówka foliowa w kolorze
ciemnozielonym (tzw. zieleń
butelkowa)- nie ma możliwości
zmiany koloru na inny , o
wymiarze: : 35cm x 45 cm Nadruk
na torbie w jednym kolorze z
jednej strony. Karton z torbami nie
może być cięższy niż 20 kg.

Logo uczelni, nadruk
jednostronny, jeden kolor
(złoty)

szt

300

…………………………………………….…
podpis Wykonawcy

