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Opis przedmiotu zamówienia
Część A:



Koszulki polo 4F męski B4L16-TSM120 oraz damskie B4L16-TSD120 z haftem logo stadionu (męska 75
szt., damska 25 szt.) w rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym.
Kurtka softshell 4F męski B4Z16-SFM055 oraz damski B4Z16-SFD052 zadrukiem sublimacyjnym logo
stadionu (męska 75 szt., damska 25 szt.) w rozmiarach uzgodnionych z Zamawiającym.

Część B








Elegancki, chromowany długopis na metalowej magnetycznej podstawce wraz z logotypem na
podstawce w pudełku.
Parasolka składana na 3 z nadrukiem logo stadionu, ze srebrną podszewką wewnątrz. Dobrany
kolorystycznie pokrowiec. 8 paneli. Materiał: poliester 190T.
Elegancki parasol automatyczny wykonany z tkaniny pongee z nadrukiem logo stadionu. Parasol
powinien posiadać miękki, wygodny uchwyt.
Ręcznik z bawełny egipskiej o gramaturze ok. 600 g i wymiarach min 70 x 140 cm w kolorze uzgodnionym
z Zamawiającym oraz haftem logo stadionu w pudełku prezentowym.
Kubek termiczny z technologią Smartgrip Mighty Mug (nieprzewracający się) o pojemności min. 420 ml z
nadrukiem logo stadionu w jednym kolorze.
Podświetlana szklana kostka z bryłą stadionu z podstawką w eleganckim opakowaniu, zasilana na
baterie.
Pocztówki A6 (148x105 mm) wraz z przygotowaniem do druku, bez koperty, nadruk 4+1, papier karton
arktika 250 g + folia błysk jednostronnie.

Część A
Gadżet

Podgląd
ilość

Damska:
Męska:

Koszulki polo 4F
męski B4L16TSM120 oraz
damskie B4L16TSD120 z
nadrukiem lub
haftem w kolorze
logo stadionu
(męska 75 szt.,
1 damska 25 szt.)

100

Męska

Damska

Kurtka softshell 4F
z kapturem z
nadrukiem
sublimacyjnym
logo stadionu
(męska 75 szt.
Softshell męski
B4Z16-SFM055,
damska 25 szt.
2 B4Z16-SFD052)

100

Część B

Gadżet

Elegancki, chromowany
długopis na metalowej
magnetycznej podstawce
wraz z logotypem na pod1 stawce w pudełku.

ilość

200

Podgląd

Parasolka składana na 3 z
nadrukiem logo stadionu,
ze srebrną podszewką wewnątrz. Dobrany kolorystycznie pokrowiec. 8 paneli. Materiał: poliester
2 190T.

30

Elegancki parasol automatyczny wykonany z tkaniny
pongee z nadrukiem logo
stadionu. Parasol powinien
posiadać miękki, wygodny
3 uchwyt.

100

Podświetlana szklana
kostka z bryłą stadionu z
podstawką w eleganckim
opakowaniu, zasilana na
4 baterie.
Ręcznik z bawełny egipskiej o gramaturze ok. 700
g i wymiarach min 70 x 130
cm w kolorze uzgodnionym
z Zamawiającym oraz haftem logo stadionu w pu5 dełku prezentowym

50

100

Kubek termiczny posiadający technologię Smartgrip
Mighty Mug (nieprzewracający się) o pojemności
min. 420 ml z nadrukiem
logo stadionu w jednym
6 kolorze
50
Pocztówki A6 (148x105
mm) bez koperty, nadruk
4+1, papier karton arktika
250 g + folia błysk jedno7 stronnie
5000

