
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Wydziału Promocji i Informacji Urzędu
Miasta Płocka w Płocku

Część 1:

I. Kubek termiczny w ilości 650 sztuk 

1. Materiał: podwójne ścianki ze stali nierdzewnej z próżnią między ściankami 

(funkcja termosu), plastikowe wieczko ze szczelnym zamknięciem zapobiegającym 

zabrudzeniu, funkcja „push open/close” nie wymagająca obsługi oburącz, elementy 

silikonowe                         

2. Kolor: pomarańczowy z czarnym wieczkiem                                                              

3. Pojemność: 330 ml                                                                                                     

4. Wymiary: 19,5 x 6,7 cm                                                                                              

5. Nadruk: 2cm x10cm,1 kolor, tampodruk lub inna trwała metoda nadruku

Przykładowa wizualizacja:

II. Etui na prawo jazdy w ilości 1000 sztuk

1. Etui dwudzielne z możliwością włożenia dwóch dokumentów
2. Okładka wykonana z nieprzezroczystego pvc, z przezroczystymi kieszonkami
3. Rozmiar dopasowany do wielkości polskiego prawa jazdy
4. Kolor okładki: szary
5. Trwały nadruk: full kolor, na zewnętrznej stronie etui, zgodnie z wizualizacją



Przykładowa wizualizacja:

III. Etui na dowód rejestracyjny w ilości 8 000 sztuk

1. Etui trójdzielne, przezroczyste, wykonane z folii lub transparentnego pvc
2. Trwały nadruk: full kolor, na wewnętrznej stronie okładki, zgodnie z 

wizualizacją
3. Rozmiar dopasowany do wielkości polskiego dowodu rejestracyjnego

Przykładowa wizualizacja:

IV. Uniwersalna ramka na tablicę rejestracyjną w ilości 3000 sztuk

1. Ramka z tworzywa termoplastycznego w kolorze czarnym, odpornego na 
uszkodzenia mechaniczne

2. Odporna na temperatury w przedziale od -40 do +80 stopni
3. Uniwersalność: pasująca do każdego typu samochodu, podłużna
4. Nadruk sitodruk UV lub inna trwała na warunki atmosferyczne metoda nadruku
5. Wysokość listwy reklamowej 2,3 cm
6. Nadruk full kolor na całej długości listwy reklamowej



Przykładowa wizualizacja:

Część 2:

I. Smycz promocyjna w ilości 3000 sztuk

1. Smycz sublimacyjna w kolorze szarym o wymiarach 1 cm x 85 cm(długość taśmy 
przed złożeniem bez karabińczyka) 

2. Karabińczyk metalowy, srebrny – „rybka” 12mm
3. Smycz z zawieszką na telefon w postaci tzw. „wąsa” (okrągłe kółeczko ze 

sznurkiem)
4. Nadruk: trwały, całościowy, dwustronny, dwa kolory

Przykładowa wizualizacja:

II. Worek ze sznurkowymi szelkami z możliwością noszenia na plecach w ilości 
500 sztuk 

1. Wymiary: 37 x 41 cm (+/- 2cm)
2. Materiał: tkanina bawełniana, 180g
3. Trwały nadruk, jednostronny, dwa kolory, wielkość nadruku: 30cm x 30cm
4. Sznurki: granatowe/ciemno niebieskie 

Przykładowa wizualizacja:



III. Torba bawełniana z krótkim uchem w ilości 500 sztuk

1. Materiał: tkanina bawełniana
2. Trwały nadruk: jednostronny, całościowy, dwa kolory
3. Gramatura 150 g
4. Wymiary: 38 x 42 cm (+/-2cm)
5. Ucho krótkie o wymiarach około 2,5cm x 35cm

Przykładowa wizualizacja:

IV. Torba bawełniana XXL w ilości 300 sztuk 

1. Materiał: tkanina bawełniana, barwiona, koloru szarego, szyta
2. Gramatura materiału co najmniej 280 g/m2

3. Wymiary: wysokość około 37 cm (+/- 2cm), szerokość około 39 cm (+/- 2cm), 
szerokość dna i boków około 10 cm (+/- 1cm)

4. Uchwyty o długości 2 x 70 cm (+/- 2cm) i szerokości 4 cm (+/- 1cm) 
5. Pas będący bokami i dnem wszyty osobno w kolorze czerwonym
6. Nadruk: jednostronny o wymiarach 30 x 12 cm, dwa kolory
7. Uszy w kolorze czerwonym 



Przykładowa wizualizacja:

V. Notes w ilości 300 sztuk

1. Format A5
2. Kartki notesu zszyte ze sobą i oprawione/sklejone z okładką
3. Ilość kartek: 80 białych kartek w linie
4. Okładki twarde w całości drukowane, folia matowa
5. Oprawa okładek twarda z zaokrąglonymi narożnikami
6. Gumka i tasiemka w kolorze czerwonym
7. Nadruk: dwa kolory

Przykładowa wizualizacja:

VI. Kołonotatnik w ilości 1000 sztuk

1. Format A5
2. Okładka kartonowa 250g, dwustronnie foliowana i dwustronnie drukowana,           
full kolor
3. W kołonotatniku 50 kartek, papier offset 80g, druk dwustronny
4. Spirala metalowa na dłuższym boku  

Przykładowa wizualizacja:



VII. Przypinka (button) promocyjna w ilości 2000 sztuk

1. Średnica: 2,5 cm, +/- 1 mm         
2. Kolor tła: biały                                                                                                             
3. Nadruk: jednostronny, 2 kolory, zabezpieczony bezbarwną folią                               
4. Zapięcie: agrafka                                                                                                        
5. Tył przypinki: metalowy

Przykładowa wizualizacja:

VIII. Kubek porcelanowy 1 o pojemności około 250 ml w ilości 500 sztuk

1. Kubek porcelanowy, biały typu handy lub równoważny
2. Wymiary: wys. 8,5 cm x Ø (górna) 8,9 cm x Ø (dolna) 7,4 cm (+/-0,5cm)
3. Nadruk: trwały, na całości kubka, odporny na mycie w zmywarce, dwa kolory 
4. Każdy kubek zapakowany w beżowe, kartonowe, ekologiczne opakowanie z 

okienkiem, dostosowane do wielkości kubka. Materiał: mikrofala, kolor Eko. 

Przykładowa wizualizacja:



IX. Długopis promocyjny w papierowym etui w ilości 2000 sztuk 

1. Kolor: szary, matowy
2. Skuwka w kolorze: białym o wymiarach: ok. 0,9cm x 5,5cm
3. Długopis o długości ok. 14cm, i średnicy ok. 1cm
4. Nadruk: sitodruk (lub inna trwała metoda) na skuwce, dwa kolory
5. Wymiary białego etui: ok 4cm x 14,8cm, dopasowane do wielkości długopisu
6. Nadruk na etui całościowy, jednostronny, dwa kolory

Przykładowa wizualizacja:

X. Pendrive w ilości 200 sztuk

1. Pendrive plastikowy z przekręcaną, przezroczystą końcówką do której 
przymocowane będzie metalowe kółeczko z tasiemką w kolorze czarnym



2. Główna część w kolorze czarnym
3. Nadruk (dwa kolory): sitodruk lub inna trwała metoda nadruku 
4. Nie posiada zatyczki na gniazdo USB
5. Interfejs: USB 2.0
6. Pojemność: 16 GB
7. Temperatura pracy 0°-70°C
8. Wspierane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS 10.3.x, Linux 

2.6.x
9. Wymiary: długość: ok. 5cm, szerokość: ok. 1,8cm, wysokość: ok. 1cm
10. Pakowany w oddzielny biały kartonik

Przykładowa wizualizacja:

XI. Ołówek w ilości 2500 sztuk

1. Ołówek drewniany, czarny bez gumki
2. Nadruk całościowy, dwa kolory,

Przykładowa wizualizacja:

XII. Notes w ilości 1000 sztuk

1. Notes w formacie A6, offset 90gram, druk jednostronny, dwa kolory
2. Ilość kartek 50
3. Klejony po krótszym boku przezroczystym klejem
4. Wzmocniony kartonem na spodzie w kolorze białym



Przykładowa wizualizacja:

XIII. Koc piknikowy w ilości 200 sztuk

1. Wymiary: 150cm x 135cm (+/- 5cm)
2. Kolor pomarańczowy
3. Materiał: polar/fleece ok. 180g/m2

4. Koc razem z uchwytem do przenoszenia w kolorze czarnym 
5. Wielkość nadruku na uchwycie: ok. 5cm x 10cm, dwa kolory

Przykładowa wizualizacja:

XIV. Zakładka do książki w kształcie spinacza w ilości 3000 sztuk

1. Wymiary spinacza: długość ok. 5,5cm
2. Średnica okrągłego zwieńczenia: ok. 2cm
3. Trwały nadruk: full kolor, naklejka zatapiana w żywicy epoksydowej



Przykładowa wizualizacja:

XV. Kubek porcelanowy 2 o pojemności około 250 ml w ilości 550 sztuk

1. Kubek porcelanowy typu handy lub równoważny
2. Wymiary: wys. 8,5 cm x Ø (górna) 8,9 cm x Ø (dolna) 7,4 cm  (+/- 0,5 cm)
3. Kubek koloru czarnego, czerwony środek, odporny na mycie w zmywarce
4. Trwały nadruk: jeden kolor, na dwóch przeciwległych miejscach

Przykładowa wizualizacja:

Część 3:



I. Koc polarowy (pled) ze znakowaniem w ilości 1000 sztuk 

1. Koc z  polaru, wymiary: 120 cm x 160 cm, w odcieniach szarości, z zaokrąglony 
rogami, bez obszycia 

2. Znakowanie: metka doszyta do koca o  wymiarach około 3 cm x 11 cm, Trwała 
metoda nadruku na metce

3. Pakowany w osobną foliową torebkę

Przykładowa wizualizacja:



UWAGI: 
*) Przykładowe wizualizacje konkretnego materiału promocyjnego należy traktować jako 
materiał poglądowy, niewskazujący ściśle marki lub producenta przedmiotu zamówienia 
preferowanego przez Zamawiającego, a jedynie oczekiwany wygląd, który może nieznacznie
różnić się od prezentowanego. 
**) Naniesione na materiały promocyjne projekty graficzne należy traktować jako materiał 
poglądowy, który ostatecznie może ulec nieznacznej zmianie, przy zachowaniu ilości kolorów
przedstawionych w opisie.
***) W każdym przypadku braku dostępności na rynku danego artykułu promocyjnego w 
wyżej wskazanych kolorach, Zamawiający (po uzgodnieniu z nim) dopuszcza możliwość 
zamiany brakującego koloru na inny dostępny na rynku – przy czym ilość kolorów i 
odpowiadająca im wielkość dostawy musi być zachowana. 


