
Zał. nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

lp. przedmiot

1. Słup typu quick-up – 2 sztuki:
• wysokość: ok. 3 m, średnica podstawy ok. 0,6 m
• z możliwością wymiany grafiki (wymienny środek poszycia mocowany na zamkach)
• materiał – tkanina poliestrowa powlekana PCV odporna na rozrywanie i działanie warunków atmosferycznych (mróz, wilgoć, promieniowanie

UV) oraz ogień, o gramaturze ok. 220 g/m²
• kolorystyka – możliwość zadruku termosublimacyjnego lub UV w pełnym kolorze, 100% powierzchni, wg projektu Zamawiającego
• wraz  z  oświetleniem  LED,  zintegrowanym  z  podstawą  na  nóżkach;  zasilaniem  o  napięciu  230  V  wraz  z  kablem  przyłączeniowym,

przystosowanym do pracy ciągłej
• w zestawie: komplet linek i śledzi (szpilek) dla montażu, młotek, pompka ręczna, zintegrowana torba transportowa, zestaw naprawczy

2. Balon pneumatyczny o kształcie żarówki/gruszki – 2 sztuki
• wysokość: ok. 3 m, średnica ok. 3,3 m, średnica podstawy ok. 1,1-1,3 metra
• materiał:  tkanina poliestrowa powlekana PCV, odporna na działanie warunków atmosferycznych (mróz, wilgoć, promieniowanie UV) oraz

ogień, o gramaturze ok. 300-350 g/m²
• kolorystyka – zadruk techniką solwentu, full kolor na pasie reklamowym (o wymiarach ok. 0,8*6,8-7,2 m), wg projektu Zamawiającego
• wraz z oświetleniem LED i zasilaniem 230 V wraz z kablem przyłączeniowym, przystosowanym do pracy ciągłej
• w zestawie: komplet linek i śledzi (szpilek) dla montażu, młotek, pompka ręczna, torba transportowa (pokrowiec)

3. Brama półokrągła (łuk) – 1 sztuka 
• wymiary zewnętrzne: ok. 6*4 metry
• materiał: poliester powleczony PCV odporny na rozrywanie i działanie warunków atmosferycznych (mróz, wilgoć, promieniowanie UV) oraz

ogień, o gramaturze ok. 300 g/m²
• nadruk techniką sublimacji, w pasie przynajmniej minimum całkowitej 50% powierzchni bramy, wg projektu Zamawiającego 
• zasilanie: 230 V wraz z zintegrowanym wentylatorem przystosowanym do pracy ciągłej oraz przewodem zasilającym
• w zestawie: komplet linek i śledzi (szpilek) dla montażu, młotek, pompka ręczna, torba transportowa

4. Namiot typu igloo (pająk) stałociśnieniowy – 1 sztuka
• wymiary zewnętrzne: ok. 4*4 metry
• materiał: poliester powleczony PCV odporny na rozrywanie i działanie warunków atmosferycznych (mróz, wilgoć, promieniowanie UV) oraz

ogień, o gramaturze ok. 250-300 g/m² dla 4 szt. ścian i pogrubioną gramaturą dla 4 szt. nóg namiotu
• nadruk techniką sublimacji, 100% powierzchni, wg projektu Zamawiającego 
• zasilanie: 230 V wraz z zintegrowanym wentylatorem przystosowanym do pracy ciągłej oraz przewodem zasilającym
• w zestawie: komplet linek, śledzi (szpilek) dla montażu, młotek, pompka ręczna, torba transportowa



5. Windyman (chwiej) 2-nożny – 2 sztuki
• wysokość: ok. 6 metrów, z włosami na głowie i wstążkami na końcach rąk
• materiał: tkanina spinakerowa lub tkanina typu ripstop o gramaturze ok. 85 g/m²
• nadruk 100% techniką sublimacji, wg projektu Zamawiającego
• w zestawie: dwa wentylatory o mocy 1,5 kW każdy

6. Namiot promocyjny stelażowy – 2 sztuki
• wymiary: ok. 3*3 metry
• materiał – poliester odporny na ścieranie i promienie UV, wodoodporny, o gramaturze ok. 250 g/m²
• konstrukcja jednoczęściowa z zamontowanym na stałe dachem:

- aluminiowe profile o przekroju 30*30 lub 40*40 mm
- system ekspresowego montażu (ok. 1 minuta)
- cała konstrukcja odporna na porywy wiatru do 100 km/h, 
- upięcie dachu i boków za pomocą rzepów, ściana wejściowa zasuwana na zamek
- zastosowanie systemu typu push-pin (ew. inny system zatrzasków) i korby napinającej dla dachu

• nadruk  wykonany metodą sublimacji:  dwustronny na  tylnej  ścianie  i  jednostronny na  obu ścianach bocznych namiotu,  full  kolor,  100%
powierzchni zadruku, wg projektu Zamawiającego

• w zestawie: torba transportowa, linki i śledzie (szpilki), młotek

7. Obciążniki do namiotu – 24 sztuki
• po napełnieniu – waga minimum 12 kg
• plastikowe, na piasek lub wodę

8. Maszt typu winder wraz z flagą reklamową, kształt żagiel/wędka/flyer/drop/łezka/kropla – 20 sztuk:
• o wysokości ok. 5-6 metrów i powierzchni ok. 1,5*3,5 m  
• maszt  z  włókna szklanego,  bez  podstawy,  ale pasujący do  standardowych podstaw gumowych (o  wym.  50*50 cm,  20  kg,  wys.  8  cm,

mocowanych na wkrętak metalowy o średnicy 1,4 cm, z rotatorem i sprężyną). 
• flaga – 100% zadruk jednostronny, full kolor, wg projektu Zamawiającego, z materiału typu poliester o gramaturze ok. 110 g/m²

9. Dodatkowe same flagi do masztów z pkt. 8 (specyfikacja jak powyżej): – 4 sztuki

10. Maszt winder wraz z flagą reklamową, kształt żagiel/wędka/flyer/drop/łezka/kropla – 10 sztuk
• o wysokości ok. 3-3,5 metrów i powierzchni ok. 1,0-1,2*3-3,3 m, 
• maszt z włókna szklanego, z podstawą gumową o wymiarach min. 40*40 cm i wadze min. 12 kg oraz metalowym rotatorem. 
• flaga – 100% zadruk jednostronny, full kolor, wg projektu Zamawiającego, z materiału typu poliester o gramaturze ok. 110 g/m².

11. Dodatkowe flagi do masztów z pkt. 10 (specyfikacja jak powyżej): – 4 sztuki. 


