
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  do  wniosku  na  wykonanie  oraz

dostawę  koszulek  technicznych,  ręczników  sportowych,  sportowych  chust

wielofunkcyjnych na 7. Półmaraton Dwóch Mostów

CZĘŚĆ 1

Koszulki techniczne

1. Ilość: 1 130 sztuk w tym:

1 000 szt. dla zawodników,

100  szt.  dodatkowo  z  napisem  „Wolontariusz”  -  na  tyle  koszulki,  na  wysokości

i rozpiętości łopatek, wielkość liter: wysokość 4-5 cm, czcionka prosta typu „Arial”, 

30 szt. dodatkowo z napisem „Organizator” - na tyle koszulki, na wysokości i rozpiętości

łopatek, wielkość liter: wysokość 4-5 cm, czcionka prosta typu „Arial”,

tył koszulki w kolorze białym, kolor liter:czarny.

2.  Wykonawca  wykona  koszulki  techniczne  wg  wzoru  -  projektu  graficznego

Zamawiającego:

-  tkanina:  materiał  techniczny  –  oddychający  (tkanina  syntetyczna  typu  cool  dry.

Zamawiający  dopuszcza  inny  typ  tkaniny  syntetycznej,  który  zapewnia  oddychalność

materiału,

- gramatura 140 g/m2 (+- 5 %),

- fason: męski i damski

- płaskie szwy,

- tkanina w kolorze białym,

- nadruk full kolor,

- tył koszulki biały, rękawy w kolorze przodu koszulki z białym obramowaniem rękawów, 

 - rozmiary: S, M, L, XL, XXL 

3. Wykonawca dostarczy koszulki techniczne do siedziby Zamawiającego na własny koszt

i  we własnym zakresie na adres: Wydział  Sportu,  Rekreacji  i  Turystyki  Urzędu Miasta

Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.



CZĘŚĆ 2

Ręczniki

1. Ilość: 1000 sztuk.

2. Wykonawca wykona ręczniki wg wzoru - projektu graficznego Zamawiającego:

- wymiar 100 cm x 50 cm (+- 10%),

- tkanina: 100 % mikrofibra,

- gatunek I,

- kolor prawa strona – nadruk full kolor wg grafiki Zamawiającego,

- kolor lewa strona – kremowy wg kolorystyki Zamawiającego,

- gramatura 350 – 400 g/m2,

- technika nadruku: sublimacja,

- kolor gumki szary przyszyty do ręcznika o wymiarach 7 cm x 2 cm – na środku.

3. Wykonawca dostarczy ręczniki sportowe do siedziby Zamawiającego na własny koszt

i  we własnym zakresie na adres: Wydział  Sportu,  Rekreacji  i  Turystyki  Urzędu Miasta

Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

CZEŚĆ 3

Sportowe chusty wielofunkcyjne

1. Ilość: 1000 sztuk.

2. Wykonawca wykona sportowe chusty wielofunkcyjne wg wzoru - projektu graficznego

Zamawiającego:

- wymiar 25 cm x 45 cm (+- 2%) w formie tuby (rurki),

- tkanina: 95 % poliester, 5 % elastan (+- 2 %) - oddychająca,

- gatunek I, produkt bezszwowy,

- gramatura 120 - 135 g/m2,

- technika nadruku: transfer termosublimacyjny (sublimacja),

-  funkcja  chusty:  ochrona  przed  wiatrem,  można  nosić  na  głowie,  jako  golf  

(ochrona szyi), maska na twarz, opaska na czoło, mankiet na rękę. 

3. Wykonawca dostarczy sportowe chusty wielofunkcyjne do siedziby Zamawiającego na

własny  koszt  i  we  własnym zakresie  na  adres:  Wydział  Sportu,  Rekreacji  i  Turystyki

Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock.




