Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Elegancki zestaw upominkowy na który składają się elementy:
1) portfel z PU (poliuretan) z kontrastującym przeszyciem - wymiary portfela 9cmx6cm, kolor
portfela czarny; wymiary logo 40x3Omm - tłoczone,
2) przekręcany metalowy długopis z niebieskim wkładem - wymiary długopisu 13cmxl,2cm,
kolor czarny; logo grawerowane, wymiary logo 40mmx7mm,
3) metalowy brelok z paskiem z PU (poliuretan)- brelok o kształcie prostokąta o wymiarach
3cmxl,5cm, brelok z paskiem, pasek koloru czarnego o długości 6cm, grawer na
metalowej części breloka wymiary logo 10mmxlOmm.
Zestaw - kartonowe pudełko i wkładka z materiału EVA* lub równoważnego. Wymiary pudełka
-17,5x16,5x3,5 cm. Nalepka cyfrowa o wymiarach 40x30mm na opakowaniu - logo spółki
Stadion Miejski w kolorze białym na czarnym tle.
Ilość - 30 sztuk

2.

Przyciskany automatyczny długopis typu TORTNO* lub równoważny- metaliczne matowe
wykończenie. Kolor długopisu biały. Wymiary długopisu 13,4cmxl,l cm. Niebieski wkład.
Nadruk logo na długopisie w kolorze czerwonym i czarnym, o wymiarach 60mx6mm - logo
spółki stadion.
Ilości - 100 sztuk

3.

Koszulka T-shirt - typ męski, 100% wysokogatunkowej bawełny - 85% bawełny, 15% wiskozy,
gramatura minimum 200 g.m^. Bez szwów bocznych, taśma wzmacniająca szwy rękawów.
Kolor koszulki biały,
1) rozmiary: M , L, XL,
2) logo spółki Stadion Miejski - nadruk na koszulce na lewej piersi, kolory nadruku: czerwony
i czarny, wymiary nadruku 5,5cmx3cm.
Ilości - M - 50 sztuk, L- 100 sztuk, X L - 50 sztuk

4.

Długopis plastikowy typu Whiteswan* lub równoważny, przekręcany długopis z systemem
włączania/wyłączania typu ABS. Wymiary długopisu - 14,6cmxl ,2 cm. Kolor biały długopisu.
Niebieski wkład. Nadruk na długopisie - 40mmx6mm - logo spółki Stadion Miejski, kolor
nadruku czerwony z czarnym.
Ilości - 200 sztuk

5.

Statuetka w 3D w krysztale - wymiar 8cmx5cmx5 cm, kształt statuetki - prostokąt, statuetka
z grawerem w środku, tzn. wewnątrz bryły - przedstawiająca makietę stadionu wraz z napisem:
Stadion Miejski w Białymstoku.
Ilość - 25 sztuk

6.

Pudełko z pokrywką - tekturowe granatowe, z atłasowym wypełnieniem. Wymiar pudełka
12cmx7cm. Pudełko ma posłużyć za opakowanie dla statuetki w 3D (patrz pkt. 5), czyli
statuetka musi zmieścić się w pudełku.
Ilość - 25 sztuk

7.

Teczka dwubigowa- grubość teczki 5,5mm. Karton jednostronnie powlekany folią i lakierem,
gramatura 360g, o wymiarach A4 ( 337mmx490mm), kolorze białym, kreda mat 350g,
umieszczenie logo spółki Stadion Miejski na teczce - miejsce umieszczenia na środku u góry
teczki, logo o wymiarach 7cmxl2cm.
Ilości - 200 sztuk

8.

Torba + sznurek - torba mieszcząca format A4, pokryta folią, o kolorze białym, format torby
240mm x 340mm x 90 mm - pion kreda mat 170g, zabezpieczone folią: błysk, nadruk logo
na środku torby, wymiaru nadruku 7cmxl2cm, sznurek torby- bawełniany, kolor sznurka biały.
Ilości - 300 sztuk

Dopuszczalna tolerancja na wymiarze produktu +/- 10 mm.
Dopuszczalna tolerancja na wymiarze graweru, nalepki, nadruku - +/- 2 mm.

*Typy materiałów wskazane w opisie stanowią jedynie pomoc, jako element niezbędny do opisu
przedmiotu zamówienia.
Przez określenie „lub równoważne" należy rozumieć możliwość użycia materiału równoważnego
z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych, w tym przypadku: kształtu,
dopuszczalnej wielkości, materiału wykonania, gramatury materiału.

