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KUJAWSKO-POMORSKA AGENCJA INNOWACJI SP. Z O.O. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
Materiały promocyjne 2018 
Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna 
 
Załącznik określa parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego. 
 
I. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa materiałów 
promocyjnych w ilościach i rodzajach określonych poniżej: 
 
1. Kubki  – ilość 100 szt. 
2. Cukierki – ilość 10 kg. 
3. Koszulki męskie– ilość 200 szt. 
4. Koszulki damskie – ilość 200 szt. 
5. Czapki z daszkiem – ilość 200 szt. 
6. Długopisy touchpen – ilość 100 szt. 
7. Długopisy metalowe- ilość 200 szt. 
8. Latarki „czołówki” – ilość 100 szt. 
9. Opaski odblaskowe – ilość 300 szt. 
10. Notesy – ilość 200 szt. 
 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia  
Materiały reklamowe wykonane w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie dostarczonych przez 
Zamawiającego materiałów. Wykonywane materiały promocyjne muszą być spójne graficznie oraz 
nawiązywać do tematyki innowacyjnej, działań realizowanych przez Zamawiającego. Zamawiający 
dostarczy Wykonawcy materiały, np. grafiki, logotypy, zdjęcia oraz propozycje zagadnień niezbędnych 
do przygotowania materiałów promocyjnych. Projekt graficzny i wykonanie przedmiotu zamówienia 
leżą po stronie Wykonawcy, po akceptacji przez Zamawiającego. 
 
1. Kubki – ilość 100 szt. 
- kubek pojemność min. 250 ml, kolor biały z niebieskim logo Fundusz Badań i Wdrożeń 
- druk sublimacyjny 
- opakowanie jednostkowe – kartonik 
- wykonanie projektu graficznego i naniesienie logo 
 
2. Cukierki – ilość 10 kg. 
- cukierki krówki w logowanym indywidualnym opakowaniu 
- druk kolor logo Fundusz Badań i Wdrożeń 
 
3. Koszulki męskie – ilość 200 szt. 
- koszulka z krótkim rękawem 
-  100 % wysokiej jakości bawełny min. 185g/m2, podwójne szwy przy rękawach, taśma wzmacniająca 
na karku 
- 100 szt.  koszulek w kolorze białym z niebieskim logiem 
- 100 szt. koszulek w kolorze czarnym z białym logiem 
- znakowanie (logo  fundusz Badań i Wdrożeń) 1 kolor 1 miejsce z przodu wielkość około A4 
- S- 20, M- 30, L- 50, XL- 100 
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4. Koszulki damskie – ilość 200 szt. 
- koszulka z krótkim rękawem  
- koszulka 100 % wysokiej jakości bawełny min. 185g/m2, podwójne szwy przy rękawach, taśma 
wzmacniająca na karku 
- 100 szt.  koszulek w kolorze białym z niebieskim logiem 
- 100 szt. koszulek w kolorze czarnym z białym logiem 
- znakowanie (logo  fundusz Badań i Wdrożeń) 1 kolor 1 miejsce z przodu wielkości około A4 
- S-40, M- 60, L- 60, XL-40 
 
5. Czapki z daszkiem – ilość 200 szt. 
- 6-panelowe wykonane z czesanej bawełny z metalową klamerką 
- rozmiar uniwersalny, regulowany  
- nadruk 1 miejsce 1 kolor 
- 100 szt. czapki z  daszkiem białe z niebieskim logiem 
- 100 szt.  czapki z daszkiem czarne z białym logiem  
 
6. Długopisy touchpen – ilość 100 szt. 
- długopis touch pen ze srebrnymi elementami i dopasowaną kolorystycznie gumową końcówką 
- kolor niebieski 
- mechanizm typu klik 
- znakowanie grawer 1 miejsce logo Fundusz Badań i Wdrożeń 
 
7. Długopisy metalowe – ilość 200 szt. 
- długopis metalowy z dwoma srebrnymi ringami 
- kolor niebieski 
- mechanizm typu klik 
- znakowanie grawer 1 miejsce logo Fundusz Badań i Wdrożeń 
 
8. Latarki „czołówki” – ilość 100 szt. 
- wyposażona co najmniej w 8 diod LED 
- mocowana na wytrzymałym i elastycznym pasku z regulacją długości 
- posiada kilkustopniową regulację konta nachylenia  
- znakowanie 1 kolor 1 miejsce logo Fundusz Badań i Wdrożeń, wielkość znakowania 10 x 10 mm 
 
9. Opaski odblaskowe – ilość 300 szt. 
- kolor mix, samozaciskowa 
- znakowanie 1 kolor 1 miejsce logo Fundusz Badań i Wdrożeń 
 
10. Notesy – ilość 200 szt. 
- format A4 
- notes co najmniej 80 kartek 
- okładka z tworzywa sztucznego 
- nadruk 1 kolor 1 miejsce logo Fundusz Badań i Wdrożeń 

 

Do znakowania Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału np. 
grawerowanie laserowe, nadruk, nalepka, tłoczenie. Oznakowania na materiałach promocyjnych 
muszą być umieszczone w widocznym miejscu i posiadać rozmiar umożliwiający ich bezproblemową 
czytelność. Zamawiający zastrzega możliwość użycia wskazanych znaków graficznych i treści w różnych 
kombinacjach, w ramach możliwości technicznych wykonania oznakowania. Przed przystąpieniem do 
wykonania nadruków Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wizualizację materiałów 
promocyjnych Zamawiającemu. 
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Zestawienia znaków graficznych stanowią załącznik nr 5 do zapytania. Pliki źródłowe znaków 
graficznych zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. 
W ramach zamówienia należy uwzględnić: opracowanie projektu graficznego uzgodnionego z 
Zamawiającym, transport i dostawę. 
 

III. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: siedziba spółki, w terminie nie później niż 14 

dni od dnia dostarczenia wszelkich materiałów przez Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
Data i podpis (pieczęć/nazwa) 
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