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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny,  
jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i w żadnym 

razie nie stanowi wszczęcia jakiegokolwiek postępowania. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu planowanego zamówienia – szacowanie wartości  
na dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych – zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych  

2014-2020 oraz Strategią Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020. 

 

II. Cele realizacji zamówienia 

1. Cel nadrzędny komunikacji Funduszy Europejskich: 

wsparcie wykorzystania środków z RPO WM dla realizacji celów rozwojowych regionu. 

2. Cele szczegółowe komunikacji Funduszy Europejskich: 

1) aktywizacja mieszkańców województwa mazowieckiego do ubiegania się o wsparcie z Funduszy 

Europejskich w ramach RPO WM poprzez skuteczne dotarcie do wybranych grup docelowych, 

2) wsparcie beneficjentów programu w realizacji projektów, 

3) zapewnienie mieszkańcom województwa mazowieckiego informacji na temat projektów współfinansowanych 

z Funduszy Europejskich, 

4) zapewnienie szerokiej akceptacji mieszkańców dla działań rozwojowych realizowanych przy pomocy 

Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim. 

3. Bezpośrednie cele szczegółowe realizacji zamówienia: 

1) informowanie o możliwościach i zakresie dofinansowania realizacji projektów z RPO WM, 

2) zwiększenie rozpoznawalności marki Fundusze Europejskie, 

3) poprawienie odbioru i komunikatywności przekazów dotyczących Funduszy Europejskich, 

4) przełamanie bariery przed zaangażowaniem się w długotrwały proces niezbędny do otrzymania wsparcia 

finansowego funduszy przy braku stuprocentowej pewności ich otrzymania – chcemy, aby osoby 

zainteresowane wsparciem z funduszy europejskich zaczęły myśleć, że opłaca się podjąć taką próbę, bo fundusze 

unijne są bardziej konkurencyjne od innych źródeł finansowania inwestycji, ponieważ dają możliwość otrzymania 

dotacji lub skorzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych na preferencyjnych warunkach. 

 

III. Zakres i termin wykonania zamówienia 
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1. Zakresem przedmiotu zapytania są materiały promocyjne. Założenia przedstawione w SOPZ są minimalne. 

Każdy projekt musi być dostosowany do formy/założenia/przeznaczenia wyodrębnionego szczegółowo 

w niniejszej specyfikacji. 

2. Po podpisaniu umowy Wykonawca każdorazowo dostarczy do wyboru i akceptacji Zamawiającego: 

 wizualizację sposobu obrendowania /projekt każdego materiału informacyjno-promocyjnego w formie 

elektronicznej lub w formie wydruków, 

 minimum po dwie sztuki próbek każdego materiału informacyjno-promocyjnego z wykonanym 

oznakowaniem (dostarczone próbki pozostaną u Zamawiającego jako wzór do realizacji zamówienia. 

Zamawiający nie zwraca dostarczonych próbek), 

 proof’y w standardzie Ugra Fogra (w przypadku materiałów drukowanych). 

3. Po zawarciu umowy Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu wstępny harmonogram 

realizacyjny opracowany zgodnie z preferencjami i sugestiami Zamawiającego i obejmujący wszystkie etapy 

oraz przedmioty zamówienia.  

4. Dostawy materiałów promocyjnych będą się odbywały sukcesywnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy do 

siedziby Zamawiającego w Warszawie. Planowany termin wykonania dostaw: III kwartał 2019 r.  

 

IV. Specyfikacja techniczna planowanego zamówienia 

Poniższe zdjęcia przedstawiają jedynie przykładowe wzory. W przypadku, gdyby nie udało się Państwu zrobić 

wycen całego asortymentu prosimy o przesyłanie wycen częściowych. 

 

1. Długopis „B” 

Klasyczny elegancji długopis metalowy o metalicznych kolorach z chromowanymi wykończeniami. 

Wykonany z aluminium. Korpus ozdobiony srebrnym ringiem na dole oraz paskami o delikatnie chropowatej 

strukturze. Wkład z tuszem półżelowym o grubości pisania 0,7 mm. Wkład w kolorze niebieskim. 

Wymiary 141 x  10 mm. Kolorystyka oprawy długopisu z dostępnej oferty rynkowej. 

- znakowanie: tampodruk/sitodruk, 1 kolor lub inna technologia zapewniająca trwałość i czytelność. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU: Logo RPO WM:  
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2. Długopis z ringami 

Długopis ze srebrnymi elementami. Wymiary: Ø 0,8 x 13,8 cm. Materiał: aluminium, metal. Kolor wkładu: 

niebieski. Kolorystyka oprawy długopisu z dostępnej oferty rynkowej. 

- znakowanie: tampodruk/sitodruk, 1 kolor lub inna technologia zapewniająca trwałość i czytelność. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU: Logo RPO WM:  

 
 

 

 

 

3. Zestaw piśmienny, ołówek, zakreślacz i długopisy 
Zestaw piśmienny, ołówek, zakreślacz oraz 3 długopisy z wkładem w kolorze nakrętki, w plastikowym etui. 
- znakowanie w pełnym kolorze (full color) jednostronnie metodą sublimacji lub metodą druku cyfrowego UV 
lub inną technologią zapewniająca trwałość i czytelność. 
 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

www.funduszedlamazowsza.eu 
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4. Wizytownik 
Wizytownik wykonany z syntetycznej skóry ze szwami, zamykany na magnetyczną klapkę, pakowany 
w pudełko. Rozmiar 9,2 x 6,5 x 1,1 cm. Materiał: aluminium/syntetyk. Kolorystyka produktu z dostępnej oferty 
rynkowej.  
- znakowanie: grawerunek laserowy lub sitodruk 1 kolor lub tampodruk 1 kolor.  

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

logo RPO WM wersja pozioma: 

 

 
 

 

lub logo RPO WM wersja pionowa: 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

5. Notatnik QB A5 w kratkę z dodatkami (gumką zamykającą, gumką na długopis, kopertą) 
Notatnik A5 w kratkę, posiada z gumkę. Prostota i funkcjonalność. Ma minimalistyczną formą - o idealnie 
dopasowanych krawędziach kartek i okładki. Dzięki swojej elastycznej oprawie może być zwijany i rolowany. 
Jest też odporny na zagniecenia i odkształcenia. Posiada certyfikat FSC®. Wnętrze w kratkę. Perforacja na 16 
stronach ułatwia wyrywanie całych stron lub mniejszych karteczek. Okładka, brzegi bloku, wyklejka, koperta 
w jednym kolorze. Dodatkowo posiada kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i jest zamykany elastyczną 
gumką. Zapakowany w przejrzyste pudełko/folię. Kolorystyka oprawy produktu z dostępnej oferty rynkowej. 
Objętość 176 str. + 16 str. perforowanych do wyrywania (8 kartek). 
- znakowanie: naklejka wykonana na białej folii samoprzylepnej naklejana na każdy notatnik. Naklejka 
z nadrukiem w pełnym kolorze (full color)  
 
 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

www.funduszedlamazowsza.eu 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

6. Podajnik taśmy do notatek "chmura", karteczki samoprzylepne  
Opis: Podajnik taśmy do notatek "chmura", taśma w kolorach: niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i różowy 
(każdy kolor 1 m). Wymiary: 6,5 x 1,8 x 6,1 cm. Materiał: ABS, papier. Kolor podajnika: biały 
- znakowanie: sitodruk 1 kolor lub tampodruk 1 kolor lub inna technologia umożliwiająca trwałe i wyraźne 
nadrukowanie logotypów. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

logo RPO WM wersja pozioma: 

 

 
 

 

lub logo RPO WM wersja pionowa: 
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7. Głośnik bezprzewodowy  
Bambusowy głośnik bezprzewodowy 3W, ładowany przez USB, radio i funkcja odbierania połączeń, wejście 
na kartę micro SD, kabel line-in w komplecie. Instrukcja obsługi. Pakowany w pudełko. Wymiary: Ø6 x 5,1 
cm. Materiał: bambus. Kolor: biały, drewno.  
- znakowanie na głośniku: grawerunek laserowy lub tampodruk 1 kolor lub inna technologia umożliwiająca 
trwałe i wyraźne nadrukowanie logotypów. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU logo RPO WM wersja pozioma: 

 

 
 

 

lub logo RPO WM wersja pionowa: 

 
 

 
- znakowanie na pudełku: naklejka samoprzylepna naklejana na każde pudełko  

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

egz. bezpł., 

www.funduszedlamazowsza.eu 
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8. Bezprzewodowe słuchawki douszne 
2 Słuchawki bezprzewodowe BT 4.2, douszne, ładowane przez USB, kabel w komplecie. Zapakowane w pudełko 
stanowiące komplet. Wymiary: 5,4 x 6,7 x 2,8 cm. Materiał: ABS. Kolor: biały. 
- Znakowanie: na pudełku, 1 kolor, tampodruk lub sitodruk lub inna technologia umożliwiająca trwałe i wyraźne 
nadrukowanie logotypów. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU logo RPO WM wersja pionowa: 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

9. Powerbank 2200mAh 
Plastikowy powerbank o pojemności 2200 mAh. Zestaw zawiera zapinane na suwak etui i kabel ładujący.  
Rozmiar: 100×35×25 mm. Kolorystyka: z dostępnej oferty rynkowej.  
- znakowanie na powerbanku: 1 kolor,  tampodruk lub sitodruk lub inna technologia umożliwiająca trwałe 
i wyraźne nadrukowanie logotypów. Gwarancja na minimum 2 lata.  

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU logo RPO WM wersja pozioma: 
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lub logo RPO WM wersja pionowa: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

10. U-DISC 16 GB 
Pojemność: 16 GB. Dodatkowa wtyczka micro USB. Bezpośredni transfer danych pomiędzy komputerem 
a urządzeniami mobilnymi. Po podłączeniu pamięci do kompatybilnego urządzenia (telefonu lub tabletu z 
funkcją OTG oraz gniazdem micro USB) możliwy jest transfer dowolnych plików z telefonu na U-Disc i 
odwrotnie. Obie wtyczki (USB i micro USB) pracują w standardzie Plug and Play, w technologii USB 2.0. 
Standard usb: 2.0. Gwarancja 5 lat. Opakowanie: co najmniej kartonowe. 
Wymiary: 72 x 19 x 10 mm. Materiał: tworzywo, metal. Kolorystyka: z dostępnej oferty rynkowej.  
- znakowanie: na pamięci w pełnym kolorze (CMYK) w formie domingu – naklejka 3D, jednostronnie. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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11. Wachlarz  
Wachlarz drewniany, z tkaniną z polibawełny. Wymiary: 41 x 22 cm. Kolorystyka: z dostępnej oferty 
rynkowej. 
- znakowanie: grawerunek laserowy – na jednym elemencie lub inna technologia umożliwiająca trwałe 
i wyraźne nadrukowanie logotypów. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU logo RPO WM  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
12. Torba bawełniana z płaskim dnem  
Duża, bardzo pojemna torba. Posiada dno. Wymiary: Szerokość 43 cm x wysokość 36 cm x dno 12 cm.  
Rączki torby długie o wymiarach 2,5 cm x 63 cm. Uchwyty wzmocnione krzyżykowym szwem. Materiał: drelich 
280 g (+/- 5%). Uszy w innym kolorze niż podstawa torby (kolor z dostępnej oferty producenta). 
-znakowanie: metka drukowana na materiałach: satyna lub nylon lub poliester lub metka na materiale 
z którego wykonana jest torba. Nadruk jednostronnie w pełnym kolorze (full color) metodą termotransfer lub 
hot stamp lub druk cyfrowy UV lub lub inną trwałą metodą. 
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PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

www.funduszedlamazowsza.eu 
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13. Torba z drelichu z jednym uchem 

Torba przestrzenna z jednym uchem (przeszytym po przekątnej). Wymiary: szerokość 45 cm x wysokość 40 cm 
x dno 12 cm. Ucho o szerokości 15 cm, długość 60 cm zwęża się ku górze i jest wszywane naprzeciwlegle do 
boków torby. Uchwyt jest wzmocniony krzyżykowym szwem. Ucho w innym kolorze niż podstawa torby (kolor 
z dostępnej oferty producenta). Materiał: drelich 280 g (+/- 5%).  
-znakowanie: metka drukowana na materiałach: satyna lub nylon lub poliester lub metka na materiale 
z którego wykonana jest torba. Nadruk jednostronnie w pełnym kolorze (full color) metodą termotransfer lub 
hot stamp lub druk cyfrowy UV lub lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

www.funduszedlamazowsza.eu 
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14. Torba plażowa  
Torba plażowa zamykana na rzep, miłe w dotyku bawełniane uchwyty, z metalowymi oczkami. 
Rozmiar: ok. 45 x 18 x 35 cm. Materiał: 300D Poliester, uchwyty: bawełniane. Kolorystyka: z dostępnej oferty 
rynkowej. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 
 
15. Składany plecak, torba sportowa, torba podróżna 
Składany plecak, torba z przegrodą główną na zamek, regulowane paski na ramię/rączki i karabińczyk. 
Wymiary: 51 x 27 x 26 cm. Materiał: ripstop. Kolorystyka: z dostępnej oferty rynkowej. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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16. Składany plecak 
Poliesterowy plecak z regulowanymi paskami, 210D RIPSTOP. 1 główna i 1 dodatkowa kieszeń. Możliwość 
używania jako torby na zakupy. Materiał PES. Rozmiar 40 x 44 cm. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 
 
17. Torba izotermiczna, niebieski, biały, czerwony 
Torba izotermiczna trzykolorowa, z izolacyjnym zamkiem błyskawicznym i 2 uchwytami do przenoszenia. 
Rozmiar ok. 25 x 25 x 28 cm. Materiał: Poliester 600D. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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18. Worek „marynarski” 
Worek „marynarski” trzykolorowy ze sznurkiem zamykającym komorę główną, przednią kieszenią na zamek 
błyskawiczny, mocną rączką i regulowanym paskiem na ramię. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 
19. Torba do bagażnika 
Materiał: poliester 600D, non-woven informacja: 3 przedziały. Rozmiar: 54 x 32 x 32 cm. Materiał: non-woven, 
Poliester, PP. Kolor: czarny. Pakowanie w zamykany woreczek foliowy. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub sitodruk lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

www.funduszedlamazowsza.eu 
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20. Kosmetyczka  
Kosmetyczka z przestrzenną przegrodą główną z suwakiem, bocznym paskiem na nadgarstek. Idealna na 
kosmetyki i środki higieny osobistej. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub sitodruk lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
21. Parasolka odblaskowa mini 
Stabilny automatycznie otwierany parasol z odblaskową lamówką. Wygodna funkcja automatycznego 
i szybkiego otwierania. Wysokiej jakości wiatroodporny stelaż z włókna szklanego odporny na silne podmuchy 
wiatru. Przyjemna w dotyku, powlekana rączka z przyciskiem. 
Czasza i pokrowiec obszyte odblaskową lamówką. Pokrowiec o atrakcyjnym wyglądzie. 
3 razy składany. 
Parasol w kolorach: biały, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy, granatowy, szary, czarny. 
Wymiary: Średnica: 100 cm, Długość: 31 cm. Waga: 375 g 
Pokrycie: 100% poliester pongee 
Rączka: plastikowa, gumowana w kolorze czarnym 
Brytów: 8 
Gwarancja: 2 lata. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub sitodruk lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
informacja o współfinansowaniu: Materiał współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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22. Mini parasolka, Waga tylko 95 g 
Miniaturowa superlekka parasolka, posiadająca filtr UV o współczynniku UPF50+ (kremowa - UPF30+). 
Parasolka jest maleńka i waży zaledwie 95 g, jest "lekka jak piórko".  
Dzięki maleńkim rozmiarom bez problemu zmieści się do każdej torebki, plecaka czy walizki.  
Elastyczny 6-drutowy stelaż, superlekki materiał - extra light poliester pongee z filtrem UV. 
Średnica - 88 cm, Długość - 20 cm, Waga - 95 g.  
Otwieranie i zamykanie ręczne. Stelaż 6-drutowy, aluminium i włókno fiberglass. Materiał extra light poliester 
pongee z filtrem UV UPF50+ (kremowa - UPF30+). Rączka: tworzywo. Pokrowiec: tak. 
Gwarancja: 2 lata 

- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub sitodruk lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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23. Parasolka duża  
Parasol firmowy z zakrzywioną rączką. Długi parasol z wysokiej jakości wiatroodpornym stelażem. Parasol 
posiada rączkę oraz szpic w kolorze czaszy. Powlekana przyjemna w dotyku rączką z zintegrowanym 
przyciskiem otwierania. Szczegóły dotyczące produktu: Średnica: 105cm, Długość zamkniętego parasola: 86cm 
Pokrycie: poliester ponge’e. Liczba brytów/paneli: 8. Rączka: plastikowa gumowana 
Waga: 440g. Certyfikat bezpieczeństwa TUV Rheinland.  
Gwarancja: 2 lata. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub sitodruk lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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24. Parasolka duża - silver (ze srebrną czaszą)  
Długi parasol otwierany automatycznie z białym motywem, który zmienia się w kolorową tęczę podczas gdy 
parasol jest mokry. Parasol posiada wiatroodporny stelaż z włókna szklanego .Funkcja szybkiego otwierania za 
pomocą przycisku. Galwanizowany kij w kolorze czarnym jest dodatkowo zabezpieczony przed korozją. 
Średnica: 105 cm, Długość zamkniętego parasola: 85 cm. Pokrycie: poliester ponge'e. Liczba brytów/paneli: 8. 
Rączka: plastikowa, gumowana. Waga: 440 g. Stalowy galwanizowany kij 10 mm. Certyfikat bezpieczeństwa 
TUV Rheinland. 
Gwarancja: 2 lata. 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub sitodruk lub inną trwałą metodą. 
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25. Parasolka duża z kontrastową czaszą – prosta rączka  
Długi parasol reklamowy otwierany automatycznie z harmonijnym połączeniem dwóch kolorów wewnątrz i na 
zewnątrz czaszy parasola. Lamówka i pasek spinający dopasowane do koloru wnętrza czaszy. Parasol 
charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem ochrony przeciwsłonecznej UPF 50+. Model posiada 
elastyczny wiatroodporny stelaż z włókna szklanego dla zwiększenia bezpieczeństwa w trudnych warunkach 
wietrznych. Przyjemna w dotyku powlekana rączką Galwanizowany kij w kolorze czarnym jest dobrze 
zabezpieczony przed korozją. Średnica: 105 cm. Długość zamkniętego parasola: 80 cm. Pokrycie: polietylen 
+poliester ponge'e. Liczba brytów/paneli: 8,Rączka: plastikowa, gumowana, czarna. Waga: 460 g. Stalowy 
galwanizowany kij 10 mm. 

Gwarancja: 2 lata. 

 

 
- znakowanie: w jednym miejscu, w pełnym kolorze (full color) - metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub termotransfer lub sitodruk lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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26. Kubek ceramiczny - tablica 300 ml 
Ceramiczny kubek - tablica z 2 sztukami białej kredy, pojemność 300 ml. Rozmiar: ø80×95 mm. W pudełku. 
- znakowanie: - na kubku: jednostronnie, pełen kolor (full color), metodą sublimacji lub metodą druku 
cyfrowego UV lub inną trwałą metodą; 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 

 
 
- na naklejce przyklejanej do pudełka: CMYK, 4+0. 
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27. Bransoletka odblaskowa   

Bransoletka odblaskowa. Z aksamitną podszewką. 300 x 30 mm. 
- znakowanie: pełen kolor (full color), metodą druku cyfrowego UV lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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28. Armlight. Taśma na ramię z diodą 
Odblaskowa taśma na ramię z PVC, wyposażona w 2 diody LED, 2 opcje świecenia światła: migające, 
błyskające. Spód wykonany z materiału non woven. Bateria/baterie dołączone w komplecie,.  
Wymiary produktu: 34,5 x 4 cm. 
- znakowanie: pełen kolor (full color), tampodruk lub sitodruk lub metodą druku cyfrowego UV lub inną 
trwałą metodą. 
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29. Portfel podróżny  

Portfel stanowiący niezbędnik dla turysty. Posiada wiele różnej wielkości przegródek i jest zapinany na 
zamek z zawieszką ułatwiającą trzymanie portfela. Wykonany z poliestru 600D. Wymiary 145 x 245 x 25 
mm. Kolor szary. Opakowanie: zamykany woreczek foliowy.  
- znakowanie: pełen kolor (full color), metodą druku cyfrowego UV lub transferem lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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30. Torba izotermiczna na ramię  
Torba izotermiczna na ramię na 0,5-litrową butelkę, z rzepem, regulowanym paskiem oraz otworem do picia 
bez wyciągania butelki z pokrowca. Rozmiar: ok. 20 x 7 cm. Materiał: 240D Nylon. Kolorystyka: z dostępnej 
oferty rynkowej.  
- znakowanie: pełen kolor (full color), metodą druku cyfrowego UV lub transferem lub inną trwałą metodą. 

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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31. BUTELKA OUTDOOR, 400 ml 
Metalowa butelka z karabińczykiem. Materiał metal. Rozmiar 6,6  14,5 cm. Kolorystyka: z dostępnej oferty 
rynkowej. 
- znakowanie: pełen kolor (full color), druk cyfrowy UV 360o, lakierowany lub inną trwałą metodą. Każda 
butelka pakowana w pudełko. 
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32. Plażowa mata 
Plażowa mata, praktycznie zwijana i chowana do etui na suwak, z paskiem na ramię, wykonana z wysokiej 
jakości materiału odpornego na wodę i zabrudzenia. Rozmiar: 180 x 60/fi=7 x 60 cm. Materiał: Plastik. 
Kolorystyka: z dostępnej oferty rynkowej.  
- znakowanie: pełen kolor (full color), druk cyfrowy UV lub fototransfer lub inną trwałą metodą.  

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU Logo RPO WM: 
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33. Piłka plażowa 
Piłka plażowa, nadmuchiwana, 6 paneli. Materiał Tworzywo sztuczne. Rozmiar Ø 26 cm. Kolorystyka: 
dwukolorowa - z dostępnej oferty rynkowej. 
- znakowanie: - tampodruk lub sitodruk 1 kolor. 
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34. Paletki z piłką do gry 
Nie musisz mieć kortu do dyspozycji. Wystarczy odrobina miejsca, aby poćwiczyć refleks i spędzić miło czas. 
W komplecie znajdziesz wszystko co potrzebne: 2 paletki oraz piłeczkę. Wymiary: paletka 185 x 330 x 16 mm, 
piłka 39 x 39 x 39 mm. Kolorystyka: z dostępnej oferty rynkowej. 
- znakowanie: na jednej paletce, maksymalna powierzchnia znakowania. 1 kolor, tampodruk lub sitodruk lub 
inną trwałą metodą.  
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35. Kości do gry  
Zestaw 5 kości do gry. Pakowany w drewniane pudełko. Całość wykonana z drewna. Wymiary 
(szer./wys./gł.) 100 x 32 x 28 mm. 
- znakowanie: na pudełku, maksymalna powierzchnia znakowania, 1 kolor. Druk cyfrowy UV lub grawerunek 
laserowy lub inną trwałą metodą.  
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36. Plecak z kredkami 
Plecak z materiału non woven w białym kolorze do samodzielnego kolorowania. Wyposażony w 4 kredki 
woskowe w różnych kolorach. Wymiary (szer./wys./gł.) 210 x 290 x 1 mm. 
- znakowanie: pełen kolor (full color), druk cyfrowy UV lub fototransfer/termotransfer lub inną trwałą 
metodą.  
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37. Komplet 20 kredek w metalowej tubie 

Komplet 20 kredek w różnych kolorach, w metalowej tubie z temperówką. Kredki muszą być 
zatemperowane. 
Rozmiar 20 cm x fi=4 cm. Materiał: drewno/metal  
- znakowanie: naklejka naklejana na każdą tubę (opakowanie). 
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38. Zestaw kredek Duo 
Zestaw składający się z 12 dwukolorowych kredek (każda kredka jest dwukolorowa), (średnica 
wkładu/grafitu 2,65 mm, drewno lipowe). W kartonowym pudełku. Kredki są obustronnie zatemperowane. 
- znakowanie: naklejka naklejana na każde pudełko 
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39. Ołówek 
Ołówek drewniany z postaciami/zwierzaczkami/lalkami. Rozmiar ø7 x 210 mm. 
- znakowanie: 1 kolor, tampodruk lub inną trwałą metodą.  

PLANOWANA TREŚĆ NADRUKU logo RPO WM wersja pozioma: 
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Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Strona 26 z 26 

40. Butelka szklana 500 ml 
Szklana butelka 500 ml z pokrowcem z neoprenu. Wymiary produktu: Ø6 x 22 cm. Wymiary nadruku: 30 x 80 
mm. 

 
- znakowanie: pełen kolor (full color), druk cyfrowy UV lub fototransfer/termotransfer lub inną trwałą 
metodą.  
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