
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Kamera Sportowa
a. Aparat cyfrowy o wymiarach maksymalnych 6x4,5x2,5 cm
b. Wodoszczelna obudowa do 10 metrów
c. Rozdzielczość minimum 720P
d. 4-krotny zoom optyczny,
e. Ekran dotykowy 2 calowy,
f. Obiektyw CMOS minimum 1.3M Pixel, 
g. Kąty widzenia minimum 120
h. Zapis obrazu i wideo na kartach micro-SD
i. Uchwyty montażowe do mocowania  do kasku i roweru
j. Powierzchnia nadruku 20x5mm, technika naniesienia tampodruk

Zdjęcie poglądowe1:

2. Plecak – worek marynarski
a. Dwukolorowy bawełniany worek marynarski z białym paskiem,
b. Bawełna 200g/m2, kolor niebieski,
c. Worek u góry zawiązywany białym sznurkiem, 
d. Wymiary  25x45 cm,
e. Nadruk 200X150 mm, technika transfer lub transfer cyfrowy lub sitodruk,

Zdjęcie poglądowe1:

3. Parasol
a. Parasol otwierany automatycznie,



b. Składany na dwa,
c. Wykonany z wysokiej jakości poliestru np. pongee 190T,
d. Żebra i końcówki ocynkowane,
e. Czarna gumowa rączka z ABS i sznurkiem,
f. Kolor czerwony, 
g. Dopasowane kolorystycznie etui,
h. Zamykany manualnie,
i. Wymiar minimum 90x45 cm
j. Nadruk 220x150 mm, techniką sitodruk lub transfer lub transfer cyfrowy

Zdjęcie poglądowe1:

4. Głośnik z USB 2.1. z ABS
a. Głośnik 2.1. Bluetooth z ABS,
b. Wyposażony w akumulator litowy o pojemności minimum 450mAh,
c. Port na kartę SD,
d. W zestawie kabel AUX/USB,
e. Funkcja głośnomówiąca,
f. Funkcja radia,
g. Regulacja głośności, 
h. Moc wyjściowa minimum 3W/3 Ohm/5V
i. Wymiary zewnętrzne maksimum 6x5 cm
j. Kolor zielony,
k. Nadruk 20x20 mm, techniką tampon lub naklejka epoksydowa,

Zdjęcie poglądowe1:

5. Frisbee
a. Materiał wykonania tworzywo sztuczne,



b. Kolor czerwony,
c. Wymiary 23x2 cm,
d. Nadruk 80x80 mm, techniką tampon lub sitodruk lub etykieta cyfrowa

Zdjęcie poglądowe1:

6. Plecak sportowy mały,
a. Materiał wykonania poliester,
b. Funkcjonalność jedna przegroda główna,
c. Zewnętrzna kieszeń mniejsza,
d. Kolor jasny zielony,
e. Wymiary35x45cm,
f. Nadruk 90x180 mm, techniką transfer lub transfer cyfrowy,

Zdjęcie poglądowe1:



Etykieta nadruku, które będą konieczne do umieszczenia na produkcie zostanie przekazana przez 
Zamawiającego i uzgodniona pomiędzy stronami. Poniżej wzory, które mają zostać wykonane w wersji
monochromatycznej (wskazany kolor biały - załącznik):

1.Logo symbol

2.Logo z napisem

UWAGI:
1) 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.
2) Naniesione na materiały promocyjne projekty graficzne należy traktować jako materiał
poglądowy, który ostatecznie może ulec nieznacznej zmianie, przy zachowaniu ilości kolorów
przedstawionych w opisie.
3)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.


