Załącznik nr 1 do SIWZ
ZP/PN/9/2017

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
dot. postępowania pn. „Dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych w związku z organizacją Światowych Igrzysk
Sportowych- The World Games 2017”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów informacyjnych i promocyjnych w formie 3 zestawów/ pakietów dla trzech grup
uczestników Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017, niezbędnych do realizacji celów organizacyjnych i
promocyjnych Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o., realizowanych w dniach 2030 lipca 2017 roku.
Zamówienie składa się :

1.

skompletowania i dostawy pakietu nr 1, materiałów opisanych w tabeli nr 1 OPZ oraz materiałów dodatkowych opisanych
w tabeli nr 2, które zapewnia Zamawiający- w liczbie 4400 sztuk (każdego materiału),

2.

skompletowania i dostawy pakietu nr 2, materiałów opisanych w tabeli nr 1 OPZ oraz materiałów dodatkowych opisanych
w tabeli nr 2, które zapewnia Zamawiający- w liczbie 2000 sztuk (każdego materiału),

3.

skompletowanie i dostawa pakietu nr 3, materiałów opisanych w tabeli nr 1 OPZ - w liczbie 1100 sztuk każdego materiału).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany materiałów dodatkowych w każdym z pakietów do 5 dni przed terminem oddania każdego
pakietu. Wykonawca wykona, skompletuje i dostarczy zabezpieczone przed zniszczeniem podczas transportu wszystkie pakiety w
ww terminach.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Termin realizacji przedmiotu :
- wykonanie, skompletowanie i dostawa pakietu nr 1 wraz z materiałami dodatkowymi wskazanymi w pkt 1, nie później niż do dnia
15 maja 2017 roku,
- wykonanie, skompletowanie i dostawa pakietu nr 2 wraz z materiałami dodatkowymi wskazanymi w pkt 2, nie później niż do dnia 8
maja 2017 roku,
- wykonanie, skompletowanie i dostawa pakietu nr 3 wraz z materiałami dodatkowymi wskazanymi z pkt 3, nie później niż do dnia
30 kwietnia 2017 roku,
Wykonawca w zakresie swoich obowiązków ma:
- dostarczyć w określonych liczbach sztuk materiały/ produkty do siedziby Zamawiającego z naniesionymi logami i wizualizacją,
zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami,
- odebrać dodatkowe materiały z magazynu Zamawiającego w terminie umożliwiającym prawidłowe i terminowe skompletowanie
pakietów,
- skompletować i dostarczyć do Zamawiającego gotowe pakiety zawierające wszystkie materiały, według wskazania.

Tabela materiałów promocyjnych nr 1

LP.

1.

Produkt

Plecak
bawełniany z
logo

Nr zadania –
liczę w sztukach

Opis Przedmiotu Zamówienia

Pakiet 1- 1100
sztuk
Plecak w kształcie worka; materiał: bawełna (tzw. płótno żeglarskie) lub len;
kolor: granatowy; uchwyt: 70 cm; grubość materiału: min. 340 g/m2;
wymiary: 37 x 47 cm; pojemność: 13 l.; miejscu styku materiału ze
sznurkami musza być zamocowane metalowe kółeczka, które chronią
materiał przed przetarciami; pole nadruku min. 30 x 35 cm; logo białe
wskazane przez zamawiającego naniesione metodą sitodruku; w środku
plecaka kieszonka zapinana na zamek; sznurek gruby o splocie marynarskim,
kolor sznurka: biały.

2.

Ręcznik z
mikrofibry z
pokrowcem

Pakiet 1- 4400
sztuk
Materiał: mikrofibra; kolor: granat; grubość
materiału: min. 300 g/m2; wymiary: 50 x 100 cm; pole nadruku min. 30 x 35
cm; białe logo wskazane przez zamawiającego naniesione metodą haftu.

3.

Smycz biała z
logotypem

Pakiet 1 -4400
sztuk
Pakiet 3 - 1100
sztuk
Kolor smyczy: biały; nadruk jednostronnego kolorowego logo wskazanego
przez zamawiającego; karabińczyk; materiał: taśma satynowa; barwienie
techniką sublimacji; szer. taśmy: 15 mm, dł. taśmy: 45cm.

4.

Frotka

Pakiet 1- 4400
sztuk

Miękka, wytrzymała, wchłaniająca wilgoć; kolor: granat; kształt:
prostokątna, wymiary zbliżone do szer.: 7cm +/- 1cm, dł.: 9-10 cm; technika
nadruku logo: haft, nadruk białego logo wskazanego przez zamawiającego na
środku frotki.; pakowanie po 50 sztuk: frotki pakowane w osobne woreczki
foliowe.

Czapka
5.

Pakiet 1- 4400
sztuk
Czapka z plastikowym zapięciem;
materiał: bawełna drapowana 100%; kolor: granat; daszek z pamięcią
kształtu; rondo czapki z grubej bawełny; technika nadruku logo: haft białego
logo na środku czapki nad daszkiem.

6.

Smycz czarna
z logotypem

Pakiet 2 –2000
sztuk

Kolor smyczy: czarny; nadruk jednostronny białego logo wskazanego przez
zamawiającego; karabińczyk; materiał: taśma satynowa; barwienie techniką
sublimacji; szer. taśmy: 15 mm, dł. taśmy: 45cm;

7.

Notes A5 w
skórzanej
oprawie z
tłoczonym
logo

Pakiet 2 –2000
sztuk
Notes szary z ekoskóry; logo tłoczone; wymiary: 14,5 x 20,5 cm; 144 strony;
środek drukowany linie w kolorze szarym; papier: kremowy, 70 g/m2;
oprawa szyta i klejona, wstążka w kolorze szarym; kapitałka w kolorze
kremowym; waga 1 egzemplarza: 170 g.

8.

Metalowy
długopis

Pakiet 2 –2000
sztuk

Długopis metalowy z czarnym tuszem; stylowe zdobienia i precyzyjnie
wykonane detale; dodatkowo lakierowany; kolor: czarny/pozłacany; technika
nadruku logo: grawer białego logo wskazanego przez zamawiającego.

9.

Powerbank z
logozamiennie

Pakiet 2 -2000
sztuk
Czarny powerbank w kształcie prostokąta; wykonany z aluminium, wymiary:
136 x 64 x 10 mm; pojemność: min 4000 mAh; technika nadruk logo:
grawerowane , czarne.

10.

Gumy
miętowe w
metalowym
pudełku

Pakiet 2 –2000
sztuk
Małe, metalowe pudełeczka; kolor puszki: czarny; wymiary: 63 x 48 x 14
mm; technika nadruku logo: nadruk białego logo wskazanego przez
zamawiającego.

11.

Długopis
plastikowy

Pakiet 3 – 1100
sztuk
Długopis plastikowy z satynowym połyskiem, mechanizmem przyciskowym,
wyposażony w gumkę ułatwiającą pisanie; kolor gumki: granatowy; nadruk
jednostronny czarnego logo wskazanego przez zamawiającego; wkład
piszący w kolorze niebieskim.

12.

Notes A6

Pakiet 3 – 1100
sztuk

Notes 50 kartkowy; wymiary: 105 x 148 mm; papier niepowlekany 80g;
klejenie na górnej krawędzi, 50 kartek; druk logo jednostronny, 4x0 pełny
kolor; kartonik na spód notesu.

13.

Powerbank z
logo

Pakiet 3 – 1100
sztuk
Granatowy, gumowany/ gumowane tworzywo, powerbank w kształcie
prostokąta w zestawie z kablem; wymiary: 45 x 23 x 97 mm; pojemność:
4000 mAh; technika nadruk logo: tampodruk logo wskazanego przez
zamawiającego;

Wykaz dodatkowych materiałów promocyjnych, tabela nr 2

LP.

Produkt

Nr zadania –
liczę w sztukach

Opis Przedmiotu Zamówienia

Filiżanka

Pakiet 2 – 2000
sztuk

Filiżanka do espresso o średnicy spodka 14,5cm, średnicy filiżanki 11,5cm,
wysokości 7cm. Pojemność 0,2l, waga 0,5kg. Każda filiżanka znajduje się
w tekturowym opakowaniu.

Drobny
gadżet typu
brelok

Pakiet 1 – 5500
sztuk

Płyta

Pakiet 2 – 2000
sztuk

Standardowa płyta CD o średnicy 60 mm w opakowaniu.

Folder

Pakiet 1- 5500
sztuk; Pakiet 2 –
2000 sztuk

Folder lakierowany A4, szyty, do 10 stron. Gramatura papieru: środek – 130
g, okładka 250 g.

