
 

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 1 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie cukierków – „krówek”. 

Wymagania dotyczące zamówienia: 

Cukierek „krówka”, ręcznie zawijane ciągutki, smak mleczny, tradycyjne, staropolskie 

receptury, waga netto ok. 12-14 g, wymiary etykiety ok. 68-73 mm, okres przydatności 

przynajmniej 4 miesiące, pakowane w karton zbiorczy po ok. 5 kg. Logotyp 

umieszczony na etykiecie – druk cyfrowy CMYK. 

 

Rysunek 1 Zdjęcie poglądowe cukierków 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 250 kg cukierków „krówek” wg parametrów wskazanych powyżej, 

w etykietach z nadrukiem reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, 

przykładowe grafiki na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych cukierków, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 

CZĘŚĆ 2 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie toreb. 
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Wymagania dotyczące zamówienia: 

materiał: tyvek soft, preferowany matowy powlekany (opcjonalnie błysk), rozmiar: 

55x44x10 cm, kolor: czarny, podszewka: bawełna 100% typu drelich 280 gm2, rączki: 

taśma nośna tkana, bawełniana 100%, szer. 40 mm, metka: czarna PP z nadrukiem, 

druk sublimacyjny awers full kolor, tył apla, nadruk: jednostronny, wykonany techniką 

sitodruku. 

 

Rysunek 2 Zdjęcie poglądowe torba 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 400 sztuk toreb wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych toreb, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 

CZĘŚĆ 3 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie toreb (torba z dnem, typ: 

plażowa). 
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Wymagania dotyczące zamówienia: 

materiał: bawełna min. 250gr/m2, rozmiar: 60x40 cm, dno 23 cm,kolor: naturalny, 

ecru, rączki: taśma, bawełna 100%, szerokość 40 mm, długość 63 cm, kieszonka 

wewnętrzna: bez zamka wykonana z 250g/m2 - kolor naturalny, ecru - wymiar 

25x15 cm - wszyta pod zakładkę na rączki po przeciwnej stronie niż nadruk, nadruk: 

jednostronny, wykonany technika sitodruku, wielkość nadruku A4. 

 

Rysunek 3 Zdjęcie poglądowe torba plażowa 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 400 sztuk toreb wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych toreb, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 

CZĘŚĆ 4 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie notesów. 
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a) Wymagania dotyczące zamówienia: 

rozmiar: 130 x 210 mm w kratkę lub linie, papier: 80 g/m2, jabłkowy, certyfikowany 

FSC, wykończenie: oprawa szyta, zakładka w kolorze beżowym, zaokrąglone narożniki 

bloku i oprawy, kolor: granatowy, malinowy (możliwa modyfikacja kolorów), ilość 

stron: około 190, nadruk: tłoczone logo z dwóch stron (z przodu logo BOM, z tyłu logo 

Mazowsze). 

 

Rysunek 4 Zdjęcie poglądowe notesu 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 450 sztuk notesów wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych notesów, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie notesów. 

b) Wymagania dotyczące zamówienia: 

rozmiar: 190 x 250 mm w kratkę, papier: 80 g/m2, jabłkowy, certyfikowany FSC, 

wykończenie: oprawa elastyczna, przyjemna w dotyku z gumką zamykającą 

i na długopis, narożniki zaokrąglone, kaszerowana na tekturze, kolor: zielony, różowy, 

granatowy (możliwa modyfikacja kolorów), ilość stron: około 190, nadruk: tłoczone 

logo z dwóch stron (z przodu logo BOM, z tyłu logo Mazowsze). 
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Rysunek 5 Zdjęcie poglądowe notesu o większym formacie. 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 550 sztuk notesów wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych notesów, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 

CZĘŚĆ 5 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie pastylek miętowych w puszce 

prostokątnej. 

Wymagania dotyczące zamówienia: 

Miętowe pastylki pudrowe w metalowej puszce, niewielkie prostokątne pudełka 

metalowe w kolorze srebrnym. Pastylki miętowe o smaku delikatnej mięty, z przodu 

wskazane logo, z tyłu puszki biała naklejka ze składem surowcowym. Rozmiar puszki: 

62x50x17 mm, waga netto/brutto: 25g/45g, ilość: 500 sztuk. 
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Rysunek 6 Zdjęcie poglądowe opakowania do cukierków 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 500 sztuk wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych pastylek w metalowych puszkach, wraz 

z wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Departament 

Organizacji, I piętro (jest winda), ul. Okrzei 35 Warszawa. 

CZĘŚĆ 6 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie długopisów korkowo-

metalowych inspirowanych dębem korkowym. Dołączone pudełko prezentowym 

z elementem korkowym. 

Wymagania dotyczące zamówienia: 

Kolor wkładu: niebieski, ilość sztuk: 300. 
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Rysunek 7 Zdjęcie poglądowe długopis 

  

Rysunek 8 Zdjęcie poglądowe długopis w pudełku 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 300 sztuk wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych długopisów, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 

CZĘŚĆ 7 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie długopisów bambusowych 

lub korkowych w połączeniu z metalem. 

Wymagania dotyczące zamówienia: 

Kolor wkładu: niebieski, ilość sztuk: 700. 
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Rysunek 9 Zdjęcie poglądowe długopis 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 700 sztuk wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych długopisów, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 

CZĘŚĆ 8 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie butelek. Butelka 

ma być przyjazna środowisku oraz alternatywą dla plastikowych butelek. Powinna 

być także wykonana ze szkła borokrzemowego. 

Wymagania dotyczące zamówienia: 

Wymiar: 65 x 230 mm, materiał: szkło, bambus, korek, kolor: przezroczysty, technika 

znakowania – druk uv max. 35 mm full color, pojemność: 550 ml, wykończenie 

nakrętki: naturalny bambus, pokrowiec: korkowo-neoprenowy. 
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Rysunek 10 Zdjęcie poglądowe butelka 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 800 sztuk wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych notesów, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 

CZĘŚĆ 9 

Przedmiot zamówienia: 

Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dostawie okrągłych metalowych 

przypinek.  

Wymagania dotyczące zamówienia: 

Znaczki z agrafką o wymiarze 38 mm, wykończenie: błysk, kształt: koło, nadruk: full 

color CMYK, ilość: 800 sztuk. 

Zamówienie obejmować będzie: 

1. Wykonanie 800 sztuk wg parametrów wskazanych powyżej, z nadrukiem 

reklamowym (grafika dostarczona na późniejszym etapie, przykładowe grafiki 

na końcu dokumentu), 

2. Dostawa - dowóz wykonanych notesów, wraz z wniesieniem do pomieszczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie - Departament Organizacji, I piętro (jest winda), 

ul. Okrzei 35 Warszawa. 
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Rysunek 11 Zdjęcie poglądowe przypinka 

  

Rysunek 12 Zdjęcie poglądowe przypinka tył 

Przykładowy wzór nadruku: 

 

Rysunek 13 Logo BOM 

 

Rysunek 14 Logo Mazowsze serce Polski 
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Rysunek 15 Plakat promujący BOM 

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:  

1. Zamawiający dopuszcza odchylenia od rozmiarów określonych powyżej 

w granicach +/- 10%, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wzoru nadruku, kolorystyki 

materiałów względem określonych powyżej. 


