Załącznik nr 1

Nr sprawy: ZP.271.98.2014

Opis przedmiotu zamówienia
Część 1 - Materiały informacyjno – promocyjne Miasta Suwałk
a) Torba ekologiczna – 500 sztuk







kolor: biały
materiał: prosta przyjazna dla środowiska składana torba na zakupu typu
,,non wolen”, z rączkami,
wymiary torby: 38 x 42 cm,
nadruk: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”, w tym czarny
wymiar ok.: 200 mm/100 mm, a także logotypu Funduszu Małych Projektów
oraz logotypu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu w wersjach monochromatycznych
w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru torby,
towar zapakowany w 5 kartonowych pudeł po 100 sztuk każdy z opisem
,,Torba ekologiczna – 100 sztuk”.

b) Kubek – 500 sztuk



kolor: biały,
materiał: porcelit, odporny na podgrzewanie w wysokich temperaturach,
odporny na ścieranie,
 pojemność: 350 ml,
 wysokość: 106 mm,
 średnica: 91 mm,
 kształt: zwężający się ku dołowi, z uchem,
 nadruk dwustronny: jedna strona w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”,
druga strona: logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu w wersjach monochromatycznych w wielkości nie mniejszej
niż 25 % całego obszaru kubka,


towar zapakowany w 10 kartonowych pudeł po 50 sztuk każde, pudła
z przegrodami oraz folią bąbelkową zapewniającą jego bezpieczny transport,
każde z pięciu pudełek z opisem ,,Kubek porcelanowy – 50 sztuk”.
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c) Dmuchana piłka plażowa – 500 sztuk







kolor: biały,
średnica: 28 cm,
waga: 0,05 kg,
nadruk: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”, w tym czarny
wymiar ok.: 200 mm/100 mm, a także logotypu Funduszu Małych Projektów
oraz logotypu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu w wersjach monochromatycznych
w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru piłki,
towar zapakowany w foliowe worki po 100 sztuk każdy i dostarczony
w jednym kartonowym pudełku z opisem ,,Dmuchana piłka plażowa –
500 sztuk”.

d) Długopis – 500 sztuk









kolor: biały,
materiał: plastikowy,
błyszczące wykończenie, końcówka w kolorze niklu,
zaokrąglony klips w kształcie łuku,
wymienny wkład z niebieskim lub czarnym tuszem,
nadruk: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”, czarny wymiary
ok.: 28 mm/7 mm, a także logotypu Funduszu Małych Projektów oraz
logotypu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Sąsiedzi w Działaniu w wersjach monochromatycznych w wielkości
nie mniejszej niż 25 % całego obszaru długopisa,
towar zapakowany w woreczki foliowe po 50 sztuk każdy i dostarczony
w jednym kartonowym pudełku z opisem ,,Długopis – 500 sztuk”.

e) Smycz- 500 sztuk











kolor smyczy: niebieski,
kolor zawieszki: biały,
materiał: smycz sublimacyjna, satynowa, pozycjonowana
wymiary: 15-18 cm x 1,5 cm,
karabińczyk,
zawieszka do telefonu w kolorze białym,
plastikowy biały łącznik,
na niebieskiej części smyczy nadruk dwustronny w białym kolorze: adresu
strony internetowej miasta: www.um.suwalki.pl, a także logotypu Funduszu
Małych Projektów oraz logotypu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
Sąsiedzi
w
Działaniu
w
wersjach
monochromatycznych w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru
smyczy,
na białej zawieszce nadruk: dwustronny w kolorze logotypu ,,Pogodne
Suwałki”,
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towar zapakowany w 10 foliowych worków po 50 sztuk każdy i dostarczony
w jednym kartonowym pudełku z opisem ,,Smycz – 500 sztuk”.

f) Pendrive – 500 sztuk









kolor: biały, obudowa metalowa, z obrotową białą blaszką,
wymiary: 55,4 x 19,2 x 10,9 mm,
rodzaj: urządzenie elektroniczne,
pamięć: USB o pojemności 8 GB,
w komplecie ze smyczą w kolorze białym i kartonikowym białym
opakowaniem z ,,oknem”,
nadruk: dwustronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”, a także logotypu
Funduszu Małych Projektów oraz logotypu Unii Europejskiej Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu w wersjach
monochromatycznych w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru
pendrive,
towar zapakowany w 5 pudełek kartonowych po 100 sztuk każde z opisem
,,Pendrive – 100 sztuk”.

g) Parasol – 500 sztuk











kolor wierzchniego pokrycia: biały,
kolor spodu: biały,
kolor rączki: biały,
kolor stelaża i laski: czarny,
wykonanie: parasol automatyczny, metalowa laska i szyny, 8 brytów, gumowa
rączka,
poszycie: poliester,
średnica po rozłożeniu: 105 cm,
nadruk: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”, a także
logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu
w wersjach monochromatycznych w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego
obszaru parasola,
towar zapakowany w 20 tekturowych tub każda z opisem: ,,Parasol –
25 sztuk”.

h) Zestaw ręczników kąpielowych – 500 zestawów





zestaw 3 ręczników kąpielowych o wymiarach: dwie sztuki: 30 x 50 cm oraz
jedna sztuka: 50 x 100 cm,
materiał: 100 % bawełny o gramaturze 400g/m2 z gładkim paskiem
do znakowania o szerokości 8 cm z haftem w przypadku ręcznika większego
i z gładkim paskiem do znakowania o szerokości 5 cm w przypadku ręcznika
mniejszego oraz metką na każdym ręczniku,
zapakowane w pudełko kartonowe z okienkiem foliowanym w kształcie owalu
– tektura GC2 300 gsm biało – kremowa, każde pudełko przewiązane ozdobną
wstążką koloru białego perłowego,
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haft jednostronny w kolorze: logotypu ,,Pogodne Suwałki” na każdym
z ręczników,
nadruk jednostronny w kolorze: logotypu ,,Pogodne Suwałki” na ozdobnej
wstążce,
nadruk: logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu
w wersjach monochromatycznych na metce każdego z ręczników w wielkości
nie mniejszej niż 25 % całego obszaru metki,
każdy zestaw zapakowany w kartonowe pudełko koloru białego perłowego
z ,,oknem”, towar zapakowany w 20 kartonowych pudeł z opisem: ,,Ręczniki
kąpielowe – 25 zestawów”.

i) Klapki typu ,,japonki” – 500 par










Kolor: biały,
materiał: PVC i EVA,
rozmiary męskie: 42 – 50 par, 43 – 50 par, 44 – 50 par;
rozmiary damskie: 36 – 50 par, 37 – 150 par, 38 – 150 par,
naklejka na klapku,
nadruk: podwójny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki” na jednym pasku
każdej pary klapków o wysokim poziomie odporności na ścieranie, a także
logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu
w wersjach monochromatycznych na podeszwie każdej pary klapków
w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru na naklejce,
nadruk: rozmiarów na każdej parze klapków w kolorze czarnym na naklejce,
każdy rozmiar pakowany w osobny karton w ilościach wskazanych
przy rozmiarach, każde pudełko z opisem: ,,Klapki – męskie/damskie –
rozmiar – ilość”.

j) Piłka nożna – 500 sztuk









kolor: biały,
materiał: skóra syntetyczna,
wykonanie: 2 – warstwowa piłka nożna 32 – panelowa,
rozmiar: 5,
produkt zgodny z normą EN 71. PVC.
każda piłka dobrze napompowana,
nadruk: jednostronny w monochromatyczny logotypu ,,Pogodne Suwałki”
o wymiarach: 40 mm x 40 mm,
nadruk: jednostronny logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu w wersjach monochromatycznych w wielkości nie mniejszej
niż 25 % całego obszaru piłki,
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piłki zapakowane w 50 tekturowych tub każda z opisem: ,,Piłka nożna –
10 sztuk”.

k) Plecak – 500 sztuk









dopuszczalne kolory plecaka: biały,
materiał: wykonany z poliestru 600D,
komora główna,
kieszeń przednia i komora główna zapinane na zamek,
regulowane i wzmacniane paski na ramiona,
uchwyt do noszenia,
metka,
nadruk: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki” na kieszeni
przedniej,
 nadruk: jednostronny logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu na metce w wersjach monochromatycznych w wielkości
nie mniejszej niż 25 % całego obszaru metki,
 towar zapakowany w 20 pudeł kartonowych po 25 sztuk każde z opisem
,,Plecak – 25 sztuk”.
l) Koszulka typu ,,T-shirt”– 500 sztuk
















kolor: biały
materiał: koszulka bawełniana z krótkim rękawem, o wysokiej gramaturze
190 – 210 g/m² wykonana ze 100 % bawełny;
bez bocznych szwów,
z podwójnymi szwami na rękawach i na dole,
ramiona wzmocnione podwójnym szwem,
niewielki, dwuwarstwowy ściągacz wokół wykroju szyi,
metka z opisem rozmiaru i wskazanie czy koszulka jest damska czy męska,
metka z logotypami projektowymi,
damskie talkowane,
w pełnej gamie rozmiarów damskich: S – 50 sztuk, M – 75 sztuk, L – 75 sztuk
i XL – 50 sztuk,
w pełnej gamie rozmiarów męskich: S – 50 sztuk, M – 50 sztuk, L – 50 sztuk
i XL – 50 sztuk i XXL – 50;
nadruk: dwustronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki” na piersi oraz
na plecach na środku koszulki,
nadruk: jednostronny logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu w wersjach monochromatycznych na lewym rękawie koszulki
w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru rękawa,
towar zapakowany w 9 kartonowych pudeł zgodnie ze wskazanymi
rozmiarami, każde z opisem ,,Koszulka – męska/damska – rozmiar – ilość”.
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m) Czapka z daszkiem typu ,,basaballówka” – 500 sztuk












kolor: biały,
materiał: gruba 100 % bawełna drapana, 300 g/m²
uszyta z 6 paneli,
profilowany, mocny, trójwarstwowy daszek,
zapięcie regulowane na rzep,
otwory haftowane biała nicią,
metka,
haft: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki” i haftowane białą
nicią otwory w ilości 6 sztuk, po jednym na każdym panelu,
nadruk: jednostronny logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu w wersjach monochromatycznych na metce czapki w wielkości
nie mniejszej niż 25 % całego obszaru metki,
towar zapakowany w foliowe worki po 50 sztuk każdy i dostarczony w dwóch
kartonowych pudłach z opisem ,,Czapka – 250 sztuk”.

n) Kamizelka odblaskowa – 30 sztuk










kolor: biały,
materiał: kamizelka odblaskowy, dzianina siatkowana, dwa poziome pasy
odblaskowe, zapinana na rzep
spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i przepisy BHP,
metka,
rozmiar: L
nadruk: dwustronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”,
nadruk: jednostronny logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu w wersjach monochromatycznych z przodu kamizelki
w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru przodu kamizelki,
każda kamizelka zapakowana osobno w foliowy worek, całość zapakowana
w kartonowe pudło z napisem: ,,Kamizelka odblaskowa – 30 sztuk”.

o) Lizak – 500 sztuk








kolor opakowania: biały perłowy,
średnica: min. 30 mm,
grubość: min. 3 mm,
kształt: okrągły albo w kształcie głowy misia z uszami na patyku,
smak: owocowy, mleczny, czekoladowy, itp.
termin ważności do spożycia: długi,
nadruk: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki” na opakowaniu
lizaka,
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nadruk: jednostronny logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu w wersjach monochromatycznych w wielkości nie mniejszej niż
25 % całego obszaru opakowania lizaka,
każdy lizak zapakowany osobno, całość towaru zapakowana w foliowe
woreczki po 100 sztuk każdy i dostarczona w jednym kartonowym pudełku
z opisem: ,,Lizak – 500 sztuk”.

p) Balon – 500 sztuk








kolor: biała perła,
nadruk: dwustronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”, a także logotypu
Funduszu Małych Projektów oraz logotypu Unii Europejskiej Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu w wersjach
monochromatycznych w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru
balona,
średnica: 12 cali,
dmuchany,
wyposażenie: 500 sztuk patyków i 500 sztuk zaczepek mocujących,
wykonanych z plastyku koloru białego,
towar zapakowany w 5 foliowych woreczków po 100 sztuk każdy
i dostarczony w jednym kartonowym pudełku z opisem ,,Balon – 500 sztuk”.

Część nr 2 - Maskotka Miasta Suwałk – Miś UśMich” – 500 sztuk













kolor: biały,
materiał zewnętrzny: dzianina welurowa 100% poliester z włoskiem 1-2 mm,
wypełnienie: włókno poliestrowe silikonowane,
dodatki: haft oraz elementy twarzy,
rozmiar: 30 cm, krótki włos,
zgody z zatwierdzonym prototypem maskotki,
spełniający wymagania, co do bezpieczeństwa użytkowania,
metka,
haft: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki”,
nadruk: jednostronny logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu w wersjach monochromatycznych na metce maskotki w wielkości
nie mniejszej niż 25 % całego obszaru metki,
towar zapakowany w foliowe worki po 4 sztuk każdy i dostarczony
w kartonowych pudłach z opisem ,,Miś – ilość”.

Część nr 3 – Namiot promocyjny Miasta Suwałk


materiał: grubościenne profile stalowe bez łączników z tworzywa sztucznego,
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poszycie: wysokogatunkowy materiał poliestrowy o gramaturze 230 g/m²,
rozmiar: 3 x 3 m,
elementy składowe: siedem ścian bocznych o wysokości 200 cm, wejście
i podłoga,
 4 obciążniki o masie 10 kg każdy,
 nadruk: metoda termo – sublimacji w pełnym kolorze, wewnętrzna strona
elementów z nadrukiem w kolorze białym,
 obrandowany zdjęciami promocyjnymi Miasta Suwałk na każdej ze ścian
namiotu, zdjęcia wykonane w technice zabezpieczającej je przed
wyblaknięciem, pozyskanie praw autorskich do zdjęć użytych w projekcie leży
w gestii Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji projektu graficznego namiotu
przez Zamawiającego,
 zajmujący mało przestrzeni oraz umożliwiający łatwe i wielokrotne jego
składanie i rozkładanie,
 o lekkiej konstrukcji,
 posiadający 2 – letnią gwarancję Wykonawcy,
 z prawami autorskimi do projektu graficznego namiotu i możliwością jego
dalszego wykorzystywania do celów promocyjnych Miasta Suwałk,
 nadruk: jednostronny w kolorze logotypu ,,Pogodne Suwałki” na górze
na frontowej części dachu namiotu oraz na każdej ze ścian namiotu,
 nadruk: jednostronny w kolorze logotypu Funduszu Małych Projektów
oraz logotypu Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Sąsiedzi w Działaniu na dole jednej ze ścian namiotu
w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru ściany namiotu,
 namiot umieszczony w specjalnych pokrowcach odpornych na przemakanie
i umieszczony w plastikowej tubie z 4 kółkami umożliwiającej jego
zabezpieczenie przez szybkim zniszczeniem i łatwe przenoszenie.

Część nr 4 - Przebranie maskotki Miasta Suwałk - Misia UśMicha



zgodne z prototypem przebrania maskotki Miasta Suwałk z 2011 roku,
materiał: kostium wykonany z w całości z pluszu z krótkim włosem o nazwie
Leon II w kolorze białym na animatora o wzroście 176 – 182 cm, każda część
stroju od wnętrza wykończona bawełnianą podszewką przewietrzającą:
- głowa – maska wykonana i uformowana z pianki EVA z większymi
otworami na nos, oczy i usta w formie przewiewnej siatki w kolorze czarnym
umożliwiające swobodne oddychanie i dobre widzenie oraz otwory
wentylacyjne w górze głowy, głowa mocowana do kadłuba za pomocą
wygodnych w użyciu rzepów, mocowania dające swobodę ruchów
i utrzymujące głowę na właściwym miejscu;
- kadłub – kombinezon zapinany na maskowany zamek błyskawiczny wszyty
na plecach kombinezonu, z wyhaftowanym logo miasta ,,Pogodne Suwałki”
na piersi w kolorach: niebieski (Pantone Process Cyan), żółty (Pantone 116)
i czarny (Pantone Process Black), w kadłubie zastosowany stelaż formujący
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sylwetę, zapewniający niezmienność kształtu i komfort pracy w czasie
eksploatacji;
- podwójne rękawice – część palczasta z nakładką na palce, umożliwiająca
chwytanie i rozdawanie ulotek, cukierków i innych drobnych materiałów
informacyjno – promocyjnych oraz część z nakładką w kształcie łapy misia;



- buty – wyposażone w nieprzemakalną i antypoślizgową podeszwę.
metka,
nadruk: jednostronny logotypu Funduszu Małych Projektów oraz logotypu
Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sąsiedzi
w Działaniu w wersjach monochromatycznych na metce przebrania maskotki
w wielkości nie mniejszej niż 25 % całego obszaru metki.
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