Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
część II
Lp

1

2

Opis przedmiotu
zamówienia

Logotyp/nadruk

Jm

Nakład
łącznie

Podkoszulki z nadrukiem, kolor
granatowy, Specyfikacja: grubość
materiału 200 g/m2, 100%
bawełna. W czterech rozmiarach.

Nadruk w trzech miejscach (każdy
inny). Nadruk z przodu w pięciu
kolorach (kolorowe litery; według
kolorystyki na znaku logo programu
„Uczenie się przez całe życie”).
Nadruk z tyłu w jednym kolorze (złotożółte litery; według kolorystyki na
znaku logo programu „Uczenie się
przez całe życie”), na rekawie nadruk
logo w białym kolorze

szt

200

Podkoszulki z nadrukiem (inny
nadruk z tyłu niż w punkcie 1),
kolor granatowy. Specyfikacja:
grubość materiału 200 g/m2,
100% bawełna. W czterech
rozmiarach.

Nadruk w trzech miejscach (każdy
iny). Nadruk z przodu w pięciu
kolorach (kolorowe litery; według
kolorystyki na znaku logo programu
„Uczenie się przez całe życie”); z tyłu
inny nadruk w jednym kolorze (złotożółte litery; według kolorystyki na
znaku logo programu „Uczenie się
przez całe życie”), na rekawie nadruk
logo w białym kolorze

szt

50

Zdjęcie

cena jedn.
netto

wartość netto stawka VAT

wartość brutto

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

Logotyp/nadruk

Jm

Nakład
łącznie

3

Klasyczny aluminiowy długopis
typu COSMO dostępny w kilku
kolorach. Wymiary (przy
wyłączonym długopisie): długość
134 mm ± 5mm, średnica 11 mm
± 2mm. Wkład: niebieski
Różne kolory do wyboru: w tym
ciemnozielony, zielony, złoty,
pomarańczowy.
Pakowany po 50 sztuk.

Grawer laserowy jednostronny,
jednokolorowy (biały)

szt

500

4

Kubek termiczny ze stali
nierdzewnej i plastikowym
wnętrzem, kubek w różnych
kolorach: ciemno zielony, złoty,
pomarańczowy. Pojemnośćod
400 ml ± 10 ml, plastikowy
uchwyt do trzymania. Nadruk w
jednym miejscu. Kubki pakowane
po 30 szt. w kartony w sposób
zabezpieczający przed
uszkodzeniem.

Nadruk w jednym kolorze, w jednym
miejscu; kolor srebrny lub czarny

szt

200

5

Smycz wykonana z: taśmy
płaskiej, dobrej jakości. Długość
50cm Szerokość taśmy 20 mm,
Smycz posiada: zakończenie
metalowe, zapięcie typu
karabińczyk na klucz, zawieszka
na telefon komórkowy/pendrive.
W odległości ok. 5 cm od
karabińczyka plastikowa złączka,
umozliwiająca odpięcie pozostałej
długosci smyczy.
Kolor ciemna zieleń.
Pakowane w kartony,
przewiązane po 50 szt.

Nadruk podwójny na całej długości
naprzemienny. Kolor nadruku złoty i
biały

szt

1000

Zdjęcie

cena jedn.
netto

wartość netto stawka VAT

wartość brutto

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

Logotyp/nadruk

Jm

Nakład
łącznie

6

Metalowa pamięć USB o
pojemności co najmniej 4GB,
Waga ok. 15 g. Różne kolory
(ciemna zieleń, złoty,
pomarańczowy). Minimalna
prędkość zapisu: 5 MB/s;
minimalna prędkość odczytu: 10
MB/s; obsługiwane systemy
operacyjne: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7,
Windows 9, Windows 2000,
MacOS X, Linux. Cienka smycz
pakowana razem z USB.
Pakowane pojedynczo.
Różne kolory blaszki (ciemna
zieleń, złoty, pomarańczowy).

Grawer laserowy na blaszce, kolor
srebrny (widoczny na kolorze)

szt

150

7

Odblaski - brelok :zawieszka w
różnych kształtach na łańcuszku
kulkowym, charakteryzujący się
wysokim nasyceniem kolorów.

Nadruk kolor zielony (zgodnie z
kolorystyką i ksiegą Znaku dla logo
UP w Lublinie i logo programu
Erasmuus+)

szt

1000

8

Wykonana z materiału non woven
100 g/m² ekologiczna torba na
zakupy, w kolorze
ciemnozielonym, o wymiarach
300 x 350 x 75., z dużym uchem.

Nadruk sitodruk jednostronny, w
jednym miejscu, kolor czarny (zgodnie
z kolorystyką i ksiegą Znaku dla logo
UP w Lublinie i logo programu
Erasmus+)

szt

300

Zdjęcie

cena jedn.
netto

wartość netto stawka VAT

wartość brutto

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

Logotyp/nadruk

Jm

Nakład
łącznie

Plecak promocyjny wykonany z
nylonu, o wymiarach 335 x 420 x
1. Kolor ciemnozielony i
granatowy.

Nadruk sitodruk jednostronny na
froncie, kolor biały (zgodnie z
kolorystyką i ksiegą Znaku dla logo
UP w Lublinie i logo programu
Erasmuus+)

9

szt

100

Przycisk do papieru z podstawą
wykonaną z ABS z magnesem.
Wyposażony w osiem
metalowych klippów w kształcie
10
postaci ludzkich (lub podobnych),
o wymiarch 92 x 72 x 23, w
kolorze czarnym lub srebnym.
Pakowany osobno.

Nadruk - tamodruk na podstawie, z
jednej strony; jeden kolor czarny lub
srebrny w zależności od koloru
podstawy (czarna czy srebrna)

szt

50

Czyścik do monitorów i okularów.
Wykonany
11 z plastiku i poliestru o średnicy 10
cm. Kolor ciemnozielony,
granatowy

Nadruk - tamodruk jednostronny,
jeden kolor srebrny lub biały

szt

250

Zdjęcie

cena jedn.
netto

wartość netto stawka VAT

wartość brutto

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

Składany wieszak / zawieszka na
torebkę z
karabińczykiem. Karabińczyk
pozwala na przypięcie wieszaka
we wnętrzu torebki. Wieszak
12
można wykorzystać do
zawieszenia torebki na blacie
stołu bądź biurka.
Pakowany w czarne opakowanie
upominkowe.

13

Antystresowy gadżet w kształcie
kuli ziemskiej, miękki.

Czarne welurowe etui na jeden

14 długopis lub pióro, wymiary:160 x
30 x 1.

Zdjęcie

Logotyp/nadruk

Jm

Nakład
łącznie

Grawer laserowy na środkowej płytce;
kolor czarny

szt

100

Nadruk z jednej strony na mapie
Europy, kolor czarny

szt

250

BEZ NADRUKU (dodatek do
długopisu)

szt

500

cena jedn.
netto

wartość netto stawka VAT

wartość brutto

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

Notes z długopisem z 70 gładkimi
kartkami. Papier z surowców
wtórnych, części plastikowe są
15
biodegradowalne. Wymiary: 100 x
150 x 10. Elementy kolorowe kolor ciemnozielony

16

Zestaw karteczek
samoprzylepnych. Pięć
kolorw karteczek po 25 szt. 73
g/m². Zestaw
oprawiony w barwioną, zieloną,
kartonową okładkę 450 g/m²

Zdjęcie

Logotyp/nadruk

Jm

Nakład
łącznie

Nadruk na notesie w jednym miejscu,
kolor ciemnozielony lub czarny
Nadruk na długopisie jednostrony,
jednokolory (ciemnozielony)y

szt

250

szt

250

Nadruk - tampodruk na notesie w
jednym miejscu, kolor czarny

cena jedn.
netto

wartość netto stawka VAT

wartość brutto

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

17

Pufa z mikrofibry na telefon;
rozmiar ok.11x7 cm;
różne kolory: ciemna zieleń,
zielony, złoty, pomarańczowy

18

Plastikowa przywieszka do
bagażu z długopisem - wkład w
kolorze niebieskim. Elementy
dekoracyjne przywieszki w
kolorze ciemnozielonym

19

Balony lateksowe z nadrukiem
2+1, z patyczkiem plastikowym i
kapturkiem, kolory balonów:
ciemnozielony, złoty, granatowy

Zdjęcie

Logotyp/nadruk

Jm

Nakład
łącznie

Nadruk - tampodruk, w jednym
miejscu, kolor srebrny lub biały

szt

250

szt

250

szt

500

Nadruk - tampodruk jednostronny, w
jednym miejscu, ciemozielony lub
czarny

Nadruk jednostronny, w dwóch
kolorach; zależnie od koloru balonu

cena jedn.
netto

wartość netto stawka VAT

wartość brutto

Lp

Opis przedmiotu
zamówienia

Zdjęcie

Logotyp/nadruk

Jm

Nakład
łącznie

cena jedn.
netto

wartość netto stawka VAT

wartość brutto

…………………………………………….…
podpis Wykonawcy

