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Załącznik nr 1 do SWZ 

MCPS.ZP/PG/351-44/2022 TP/U 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej w  Warszawie materiałów reklamowych w łącznej 

ilości 15 900 sztuk w celu promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  

oraz wykonanie wraz z dostawą do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

w  Warszawie materiałów reklamowych w celu promocji Mazowieck iego Centrum 

Polityki Społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na Mazowszu oraz Wojewódzkiej 

Kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”. Zamówienie podzielone jest na 2 części. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot zamówienia w części 1 stanowi: wykonanie i dostawą (łącznie) 

8 150 sztuk materiałów reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. ul. Grzybowska 

80/82, 00-844 Warszawa-piętro IV, bądź innego pomieszczenia 

wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

1.2. Przedmiot zamówienia w części 2 stanowi: wykonanie wraz z dostawą 

(łącznie) 7 750 sztuk materiałów reklamowych dla Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej z dostawą do siedziby Zamawiającego 

tj. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa-piętro IV, bądź innego 

pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego 

w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych na Mazowszu oraz Wojewódzkiej Kampanii 

„Porozumienie dla trzeźwości” 

2. Zakres zamówienia 

2.1. Zamówienie w części I obejmuje: 

1) 200 sztuk aluminiowych Powerbanków min. 8000 mAh, 

2) 200 sztuk sterylizatorów UV do smartfonów, 

3) 1000 sztuk notesów reklamowych (minimum 50 kartek), 

4) 5000 sztuk teczek papierowych, 

5) 150 sztuk porcelanowych zestawów do herbaty, 

6) 200 sztuk termosów piknikowych, 

7) 200 sztuk bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, 

8) 1000 sztuk toreb papierowych laminowanych, 

9) 200 sztuk butelek filtrujących wodę, 

2.2. Zamówienie w części II obejmuje: 

1. 200 sztuk zestawów podręcznych płatków mydlanych z maseczką, 

2. 250 sztuk zestawów sosnowych GROWTREE, 

3. 350 sztuk kompletów sztućców ze stali nierdzewnej w etui, 

4. 350 sztuk kocy piknikowych, 

5. 350 sztuk toreb podróżnych, 

6. 3000 sztuk długopisów, 

7. 1000 sztuk toreb jutowych, 

8. 250 sztuk cynkowych wanienek z nasionami MIX SEEDS, 

9. 500 sztuk opasek na ramię, etui na telefon, 

10.  500 sztuk pojemników na sałatkę Veggy, 

11. 500 sztuk wodoodpornych worków KeepItDry, 

12. 500 sztuk zestawów butelek do samolotu. 
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3. Prawa autorskie do przedmiotu zamówienia 

3.1. Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane przez Wykonawcę w ramach 

realizacji przedmiotu umowy, stanowić będą utwory w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.  U. z 2021 r., poz. 1062). 

3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego 

wszelkie prawa majątkowe na zasadzie wyłączności, autorskie prawa 

majątkowe i prawa pokrewne do Utworów powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy na polach eksploatacji niezbędnych do realizacji 

umowy wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesieni 

na Zamawiającego własność nośników, na których Utwory utrwalono.  

4. Wymagania ogólne związane z realizacją przedmiotu zamówienia:  

4.1. Wykonawca w ramach prac nad przedmiotem zamówienia zobowiązany 

jest do zapoznania się z zasadami określonymi w aktualnej wersji 

„Wytycznych do stosowania logotypu Marki Mazowsze”, stosowania 

znaków firmowych: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, logo 

Marki Mazowsze i piktogramu „Porozumienie dla Trzeźwości” 

oraz umieszczenia informacji, że przedmiot umowy finansowany jest 

ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na lata 

2021 – 2025: „Zrealizowano w ramach  Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa 

Mazowieckiego”. 

4.2. Po zawarciu umowy i zgodnie z terminami wskazanymi w umowie, 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wybór 
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poszczególnych materiałów reklamowych wskazanych w pkt 2. W tym celu  

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania projektu przedmiotu umowy 

w formie wizualizacji poszczególnych rodzajów materiałów reklamowych 

wraz z logotypami, oraz dodatkowo co najmniej 2 próbek materiałów 

reklamowych z części 1 i 2 zamówienia, nie później niż w terminie do 5 dni 

roboczych licząc od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy żadna 

z przedstawionych przez Wykonawcę propozycji nie będzie spełniać 

oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać kolejnych 

projektów/próbek. Ustalanie ostatecznego projektu odbywać się będzie 

do skutku (z zastrzeżeniem terminów zawartych w umowie). 

4.3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania akceptacji projektów wybranych 

materiałów (wizualizacji wraz z logotypami), o których mowa w ppkt 4.2 

przesyłając je na adres: biuro.promocji@mcps.com.pl przed ich realizacją 

i upowszechnieniem. 

5. Wymagania techniczne materiałów: 

5.5. Część 1 zamówienia: 

Pozycja 1 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej aluminiowego Powerbanka 8000 mAh w liczbie 200 sztuk:  

Opis: 

 power bank reklamowy z litowo-polimerową baterią o pojemności 8000 mAh 

w prostej i eleganckiej, aluminiowej obudowie; 

 wyposażony w diodę LED, która świeci się w trakcie ładowania i wyświetla 

pozostałą pojemność baterii w powerbanku; 

 wejście i wyjście 5V/2A 

 wymiary produktu: długość 0,99 cm, wysokość 15,3 cm; 
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 materiał: aluminium; 

 kolor: biały lub srebrny; 

 w zestawie kabel ładujący USB do Micro-USB; 

 znakowanie wykonane metodą grawera laserowego: logo Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z  księgą znaku Marka 

MCPS - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 2 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej sterylizator UV do smartfonów w liczbie 200 sztuk:  

Opis: 

 sterylizator UV do smartfonów z bezprzewodowym powerbankiem 

o pojemności 10 000 mAh; 

 całość zapakowana z pudełko papierowe;  

 wymiary produktu: 18,5 x 3,5 x 10,5 cm; 

 materiał: plastik; 

 kolor: czarny; 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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 znakowanie wykonane tapodrukiem: logo Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, Marki Mazowsze Marka MCPS - Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej 

 znakowanie monochromatyczne. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 

realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

  

 

 

 

 

Pozycja 3 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej notes reklamowy w liczbie 1000 sztuk:  

Opis: 

 notes reklamowy A4, drukowane, klejone po krótkim boku; 

 notes w kratkę z pełno kolorowym nadrukiem; 

 w nagłówku logo, w stopce adres strony internetowej; 

 wymiary produktu: A4 (210x297 mm); 

 materiał: papier offset 90 g; 

 kolor: wielokolorowy; 

 znakowanie wykonane metodą nadruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

 minimum 50 kartek 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

Pozycja 4 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej teczka papierowa w liczbie 5000 sztuk:  

Opis: 

 teczka papierowa w kolorze szmaragdowym; 

 wymiary produktu: A4 (210 x 297) cm; 

 materiał: papier kredowy 350 g, uszlachetniony folią błyszczącą; 

 kolor: szmaragdowy, limonka i biały; 

 znakowanie wykonane metodą nadruk: logo Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; 

 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

 

 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:      

           

 

 

 

Pozycja 5 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej porcelanowy zestaw do herbaty w liczbie 150 sztuk:  

Opis: 

 zestaw do herbaty: dzbanek 400 ml i filiżanka; 

 wymiary produktu: 12,5 x 12,5 x 13 cm; 

 materiał: porcelana; 

 kolor: ciemnozielony lub szmaragdowy ze wzorem limonkowej łezki z logo; 

 każdy zestaw zapakowany w czarne ozdobne pudełko ; 

 znakowanie wykonane metodą nadruk na opakowaniu: logo Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka 

MCPS – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

 

 

 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:      

 

Pozycja 6 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej termos piknikowy w liczbie 200 sztuk:  

Opis: 

 termos próżniowy z poręcznym składanym uchwytem oraz paskiem. 

Z dwiema metalowymi ściankami, bardzo dobrze utrzymujący ciepło. 

Pojemność termosu 1200 ml; 

 wymiary produktu: 110.0 x 225.0 x 120.0; 

 materiał: stal nierdzewna 18/8 i 18/0 

 kolor: czarny; 

 znakowanie wykonane metodą transfer: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS – 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie monochromatyczne w kolorze białym. Projekt graficzny 

do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:      

 

Pozycja 7 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej bezprzewodowe słuchawki Bluetooth 5.0 w liczbie 200 sztuk:  

Opis: 

 zestaw 2 bezprzewodowych słuchawek Bluetooth 5.0 ""True Wireless 

Stereo"" (TWS) z wbudowanym akumulatorem w słuchawkach 40 mAh i etui 

410 mAh. Czas odtwarzania ok. 5h; 

 w zestawie kabel ładujący USB typu C;  

 materiał: plastik; 

 kolor: biały; 

 znakowanie wykonane metodą tampodruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS – 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:   

 

Pozycja 8 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej torba papierowa laminowana w liczbie 1000 sztuk:  

Opis: 

 torba papierowa, laminowana, matowa i powlekana, wyposażona w długie, 

miękkie uchwyty skręcane w kolorze torby.; 

 wymiary produktu: 410x320x120; 

 materiał: papier lakierowany 170 g/m²; 

 kolor: szmaragdowy; 

 znakowanie wykonane metodą nadruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

 

 

 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:   

 

Pozycja 9 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej butelek filtrujących wodę w liczbie 200 sztuk:  

Opis: 

 pojemność butelki 0,5 l 

 butelka filtrująca wodę całkowicie pozbawiona szkodliwego Bisfenolu A 

i dopuszczona do kontaktu z wodą., 

 butelka zawierać będzie jeden wymienny filtr,  

 wymienny filtr z węgla aktywnego,  

 korek zapewniający szczelność podczas użytkowania, 

 kolorystyka butelek: zielony, miętowy, limonkowy (dotyczy filtra i górnej części 

butelki w tym ustnika, sama butelka jest przeźroczysta). 

 nadruk na zewnątrz butelki: logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 

logo Marki Mazowsze,  

 znakowanie monochromatyczne, metodą sitodruku. Projekt graficzny do 

uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:   

 

 

Logotypy do wykorzystania: 

 Logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: 

          

Logo MCPS w zestawieniu z Mazowszem  
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5.2. Część 2 zamówienia: 

Pozycja 1 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej zestawów podręcznych płatków mydlanych z maseczką 

w liczbie 200 sztuk: 

Opis: 

 40 szt. płatków mydlanych w poręcznym etui z uchwytem na smycz;  

 zestaw zawiera maseczkę higieniczną; 

 wymiary produktu: 4,5 x 7 cm; 

 materiał: plastik, włóknina filtracyjna spunbond OEKO-TEX; 

 kolor: biały; 

 całość zapakowane w pudełko papierowe w kolorze czarnym; 

 znakowanie wykonane metodą tampodruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie monochromatyczne na pudełku. Projekt graficzny do 

uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/ pokazany model: 

 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Pozycja 2 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej zestaw sosnowy GROWTREE w liczbie 250 sztuk:  

Opis: 

 zestaw sosnowy z nasionami sosny (pinus nigra); 

 wymiary produktu: 7x6,5x6,5 cm; 

 zestaw zapakowany w kartonowe pudelko; 

 znakowanie wykonane metodą nadruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:      

 
 

Pozycja 3 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej komplet sztućców ze stali nierdzewnej w etui w liczbie 350 

sztuk:  

 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Opis: 

 zestaw sztućców dla jednej osoby w filcowym etui; 

 wymiary etui: długość: 23,5 cm, szerokość: 7,5 cm; 

 materiał: stal nierdzewna; 

 materiał etui: filc; 

 kolor etui: szmaragdowy; 

 znakowanie wykonane metodą sitodruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS – 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie monochromatyczne w kolorze białym. Projekt graficzny 

do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:      

 

Pozycja 4 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej koc piknikowy w liczbie 350 sztuk:  

Opis: 

 koc piknikowy, polar z podszewką zabezpieczająca koc przed wilgocią; 

 koc wyposażony w rączkę, uchwyt i rzep do łatwego zwijania i przenoszenia. 

Zapięcie oraz uchwyty wykonane z Kodury; 

 wymiary produktu: 145x200cm; 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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 materiał: polar; 

 kolor: szmaragdowy; 

 każdy koc zapakowany w oddzielną torbę foliową; 

 znakowanie wykonane metodą nadruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS – 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie full color na uchwycie koca. Projekt graficzny do uzgodnienia w 

trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:      

 

 

Pozycja 5 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej torba podróżna w liczbie 350 sztuk:  

Opis: 

 torba podróżna, sportowa, łatwo dostępna kieszeń, wygodny pasek na ramię, 

pojemna przegroda główna mieszcząca wszystkie niezbędne akcesoria, 

 wymiary produktu: 48,0 x 19,5 x 25,5 cm.; 

 materiał: poliester; 

 kolor: czarny; 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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 znakowanie wykonane metodą sitodruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, Marki Mazowsze zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie monochromatyczne w kolorze białym. Projekt graficzny 

do uzgodnienia w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model:   

 

Pozycja 6 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej długopisów w liczbie 3000 sztuk:  

Opis: 

 długopis typu Touch Pen z kolorową gumową końcówką 

 kolor: długopis biały, gumowa końcówka turkusowa  

 wymiary produktu: Wymiary: dł.140mm x Ø 7 mm (tolerancja wymiarów +/- 

15%) 

 wkład długopisu: niebieski, 

 znakowanie wykonane metodą grawerowania: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie monochromatyczne. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 

realizacji umowy (wliczony w cenę) 

 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 
 

Pozycja 7 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej toreb jutowych w liczbie 1000 sztuk:  

Opis: 

 torba z juty w naturalnym kolorze, 

 wymiary produktu: 46cm szerokości, 34cm wysokości i odpowiednio 

szerokie, 14cm dno,  

 znakowanie wykonane metodą nadruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej, 

 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę), 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 8 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej cynkowych wanienek z nasionami, MIX SEEDS w liczbie 250 

sztuk:  

Opis: 

 cynkowa wanienka na rośliny z wyborem 3 nasion ziół wraz z kompostem 

ogrodowym, 

 wymiary produktu: 32,5 x 11 x 11,5 cm, 

 materiał: Zinc 

 znakowanie wykonane metodą nadruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie full color. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie realizacji 

umowy (wliczony w cenę) 

Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Pozycja 9 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej opaskę na ramię, etui na telefon w liczbie 500 sztuk:  

Opis: 

 opaska na ramię, etui na telefon komórkowy, zapięcie na rzep, 

 wymiary produktu: 21-22 x 17,2 x 0,1 cm (+/- 5%), 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/


  

 
21 

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, tel.: 22 376 85 00 
www.mcps.com.pl, e-mail: mcps@mcps.com.pl 

 

 materiał: PVC, EVA 

 znakowanie wykonane metodą nadruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej – dwa kolory 

 znakowanie full color na tylnej części etui . Projekt graficzny do uzgodnienia 

w trakcie realizacji umowy (wliczony w cenę) 

 
Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
 

 

Pozycja 10 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej pojemnik na sałatkę Veggy  w liczbie 500 sztuk:  

Opis: 

 pojemnik na sałatkę z widelcem i pojemnikiem na sos. Pojemnik na sałatkę 

o pojemności 1300 ml, pojemnik na sos 50 ml., 

 wymiary produktu: 22,5 x 18 x 9,5 cm, 

 materiał: polipropylen, 

 kolor: zielony, 

 znakowanie wykonane metodą tampodruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie monochromatyczne. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 

realizacji umowy (wliczony w cenę) 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Pozycja 11 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej wodoodporny worek KeepItDry  w liczbie 500 sztuk:  

Opis: 

 wodoodporny worek o pojemności 5,8 litra lub większy, wyposażony 

w szczelne rolowane zamknięcie i karabińczyk, 

 wymiary produktu: 280.0 x 350.0 x 170.0, 

 materiał: poliester, PVC, 

 kolor: czarny, zielony, 

 znakowanie wykonane metodą termotransferu: logo Mazowieckiego 

Centrum Polityki Społecznej, zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie monochromatyczne. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 

realizacji umowy (wliczony w cenę) 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
 

 

Pozycja 12 zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej zestawu pojemników do samolotu  w liczbie 500 sztuk:  

Opis: 

 zestaw pojemników do samolotu, każdy zestaw zawiera 4 butelki po 80 ml, 

w tym jedną ze spryskiwaczem oraz lejek ułatwiający przelewanie 

kosmetyków, 

 zestaw jest w przezroczystej strunowej kosmetyczce,  

 wymiary produktu: 190 x 170 x 45 mm 

 materiał: PVC, 

 kolor: czarny, 

 znakowanie wykonane metodą sitodruku: logo Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej, zgodnie z księgą znaku Marka MCPS - Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej 

 znakowanie monochromatryczne. Projekt graficzny do uzgodnienia w trakcie 

realizacji umowy (wliczony w cenę) 

https://mcps.com.pl/start/marka-mcps/
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Przykład –zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
 
 

 

Logotypy do wykorzystania: 

 Logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: 

          

Logo MCPS w zestawieniu z Mazowszem   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Monika Książek – inspektor 
Wydział Komunikacji i Promocji – Biuro Promocji 
tel. 22 376 85 24 
e-mail: monika.ksiazek@mcps.com.pl 
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