
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA
WYDZIAŁU KULTURY I WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH URZĘDU

MIASTA PŁOCKA

1. Butelka z tritanu 750ml
wielkość: Ø 7 x 22cm 
materiał: plastik
kolory: przezroczysty  z  białą  nakrętką,  czerwony,  czarny  (ilości  sztuk
w poszczególnych kolorach do uzgodnienia Zamawiającym)
ilość: łącznie 2200 szt.
pojemność: 750ml
nadruk:  trwały dookoła butelki  1 kolor  (biały  lub czarny w zależności  od koloru
butelki)

przykładowa wizualizacja

2. Worek ze sznurkami z  zapinaną na zamek błyskawiczny przednią kieszenią
i wyjściem na słuchawki, wzmocniony w narożnikach metalowymi oczkami, 
wielkość: 345x450 mm
materiał: poliester 210d
kolory: czerwony i   biały (ilości  sztuk  w poszczególnych kolorach do  uzgodnienia
z Zamawiającym)
ilość: łącznie 1500 szt.
nadruk:  na  kieszeni  pod  zamkiem metodą  sitodruku  w 1  kolorze  (lub  inną
metodą zapewniającą trwałość nadruku)

przykładowa wizualizacja



3. Lampka  rowerowa  LED,  4-diodowa  z  silikonowym  paskiem.  Produkt
dostarczany z bateriami.
wielkość: 30x120x11mm
materiał: plastik, silikon
ilość: 1000 szt.
nadruk: trwały 1 kolor

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.
***) Nadruk na materiałach promocyjnych musi być wykonany techniką właściwą dla danego rodzaju 
materiału, z którego wykonany jest materiał promocyjny. Nadruk musi być trwały i odporny na ścieranie przy 
standardowym użytkowaniu. Elementy graficzne nie mogą być rozmazane, popękane ani posiadać 
zmienionych kolorów w odniesieniu do zaakceptowanych wizualizacji.
****) 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.


