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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie 49 rodzajów materiałów profilaktyczno-promocyjnych wraz z dostawą dla 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,  w ramach Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 oraz Wojewódzkiej 

Kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie i dostawa (łącznie) 34 240 sztuk 

materiałów promocyjnych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  

(z dostawą do siedziby Zamawiającego tj. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - 

piętro VI, bądź innego pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy), w ramach Wojewódzkiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 oraz Wojewódzkiej 

Kampanii „Porozumienie dla trzeźwości”. Zamówienie zostało podzielone przez 

Zamawiającego na 2 części. 

2. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje w części 1 (24 000 szt.): 

1. 500 op. puzzli dla dzieci, 

2. 300 op. puzzli 4 w 1 dla małych dzieci, 

3. 5000 szt. – opracowanie treści merytorycznej, skład, druk kolorowanek dla dzieci, 

4. 300 szt. zabawek sensorycznych push bubble pop it, 

5. 100 szt. drewnianych gier 4 in a row, 

6. 300 szt. układanek drewnianych tetris, 

7. 150 szt. układanek drewnianych wieża jenga, 

8. 100 szt. lup dla dzieci, 

9. 100 op. piankoliny, 

10. 300 op. kredy kolorowej jumbo, 

11. 5000 szt. zawieszek odblaskowych dla dzieci, 



 
 
 
 

 
2 

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

 

12. 50 szt. piłek nożnych dla dzieci, 

13. 100 op. rakietek z piankową piłką, 

14. 400 szt. t-shirtów dla dzieci, 

15. 6000 szt. opasek odblaskowych, 

16. 5000 szt. zawieszek odblaskowych, 

17. 300 op. puzzli dla dorosłych. 

Zamówienie obejmuje w części 2 (10 240  szt.): 

1. 100 szt. ładowarek samochodowych z kablem USB-C, 

2. 100 szt. powerbanków, 

3. 100 szt. słuchawek, 

4. 500 szt. toreb bawełnianych, 

5. 200 szt. toreb jutowych, 

6. 500 szt. smyczy, 

7. 500 szt. breloków metalowych, 

8. 1000 szt. długopisów bambusowych, 

9. 50 szt. kosmetyczek, 

10. 3000 szt. zapachów do samochodu, 

11. 200 szt. latarek, 

12. 50 szt. maty plażowej / piknikowej, 

13. 1000 szt. kubków ceramicznych z grafiką, 

14. 100 szt. butelek – bidonów, 

15. 100 szt. butelek filtrujących, 

16. 200 szt. kubków termicznych, 

17. 40 szt. kubków termicznych premium, 

18. 100 szt. termosów, 

19. 50 szt. polarów męskich, 

20. 50 szt. polarów damskich, 

21. 500 szt. t-shirtów męskich z grafiką, 

22. 500 szt. t-shirtów damskich z grafiką, 

23. 100 szt. kominów z polaru, 

24. 100 szt. czapek dwustronnych z polaru, 

25. 100 szt. plecaków turystycznych, 

26. .300 szt. plecaków mini, 

27. 60 szt. toreb sportowych 45-50 l, 

28. 60 szt. toreb sportowych 35-40 l, 

29. 60 szt. toreb sportowych damskich, 

30. 20 szt. piłek nożnych, 

31. 200 szt. apteczek pierwszej pomocy, 

32. 300 szt. apteczek podróżnych mini. 
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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 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025: 

„Zrealizowano w ramach  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa 

Mazowieckiego”. 

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

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wybór poszczególnych materiałów 

promocyjnych wskazanych w pkt 2. W tym celu  Wykonawca zobowiązuje się  

do przekazania projektu przedmiotu umowy w formie wizualizacji poszczególnych 

rodzajów materiałów promocyjnych wraz z logotypami oraz dodatkowo  co najmniej 

2 różnych próbek materiałów, 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 w Biurze Promocji 
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Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przesyłając je na adres: 

marka.mcps@mcps.com.pl przed ich realizacją i upowszechnieniem. 

4.4. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu akceptację projektów 

materiałów (wizualizacji wraz z logotypami) o których mowa w ppkt 4.3 z Biura 

Promocji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 

4.5. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania akceptacji projektów materiałów, o których 

mowa w pkt 2, w Departamencie Kultury Promocji i Turystyki w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przesyłając je na adres: 

siw@mazovia.pl przed ich realizacją  i upowszechnieniem. 

4.6. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu akceptację projektów 

materiałów o których mowa w pkt 2, z Departamentu Kultury Promocji i Turystyki 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

5. Wymagania techniczne materiałów: 

Wszystkie przedmioty, wykonane materiały muszą spełniać warunki bezpieczeństwa dla 

tych produktów wynikające z obowiązujących norm. 

Część 1 zamówienia: 

Pozycja 1 cz.1 zamówienia – puzzle dla dzieci w ilości 500 op.: 

− zestawy puzzli dla dzieci, 

− przedziały wiekowe: 5+, 6+, 

− tematyka - jeden rodzaj puzzli z motywem mapy Polski, pozostałe: bohaterowie 

bajek, pojazdy, zwierzęta, 

− nakład łączny 500 szt. (w tym zestaw z mapa Polski 150 szt), 

− puzzle  mają się składać ze 100 elementów, 

− wymiary obrazka: co najmniej 40 x 25 cm, 

− puzzle zapakowane w pudełka z nadrukiem przedstawiającym tą samą grafikę, co 

elementy układanki, 

− wewnątrz pudełka elementy zapakowane w woreczek foliowy, 

− pudełka puzzli pakowane zbiorczo w kartony maksymalnie po 20 szt., 

− kolorystyka – mix ww. motywów, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na pudełku na białym poddruku 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania lub 
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jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 2 cz.1 zamówienia – puzzle 4 w 1 dla małych dzieci w ilości 300 op.: 

− zestawy puzzli 4w1 dla małych dzieci, 

− przedział wiekowy: 3+, 

− tematyka - bohaterowie bajek, 

− każdy zestaw puzzli  ma się składać  z 4 osobnych układanek , 

− puzzle zapakowane w pudełka z nadrukiem przedstawiającym tą samą grafikę, co 

elementy układanek, 

− wewnątrz pudełka elementy zapakowane w woreczki foliowe, 

− pudełka puzzli pakowane zbiorczo w kartony maksymalnie po 20 szt., 

− kolorystyka – mix ww. motywów, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na pudełku na białym poddruku 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania lub 

jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 3 cz.1 zamówienia – opracowanie treści merytorycznej, skład, druk kolorowanek 

dla dzieci w ilości 5000 szt.: 

− opracowanie treści merytorycznej, skład, druk kolorowanek dla dzieci, 

− treść merytoryczna, czyli rysunki do kolorowania oraz okładka muszą być 

zaprojektowane / narysowane w całości jako projekt wyłącznie na potrzeby MCPS,  

− rysunki muszą być zaprojektowane / narysowane w taki sposób, żeby całość 

kolorowanki była jednorodnym projektem (kreska, styl rysunku), 

− projekt okładki kolorowanki musi korespondować z jej treścią, 

− tematyka: baśnie, przygody, zwierzęta, 

− format B5, full color. okładka papier kreda 250g/m2, środek kolorowanki papier 

offsetowy 100g/m2, oprawa zszywana,  

− objętość: 16 kartek (32 strony) - kartki zadrukowane dwustronnie rysunkami, 

− po zawarciu umowy i zgodnie z terminami wskazanymi w umowie, Wykonawca 

zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym projekt dla kolorowanki, po uprzednim 

przedstawieniu Zamawiającemu co najmniej 2 próbek. W przypadku, gdy żadna 

z przedstawionych przez Wykonawcę propozycji nie będzie spełniać oczekiwań 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać kolejnych próbek. Ustalanie 

ostatecznego projektu odbywać się będzie do skutku (z zastrzeżeniem terminów 

zawartych w umowie). W przypadku braku akceptacji dla projektów Wykonawcy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania własnego projektu 

kolorowanek, 

− Wykonawca przekaże Zamawiającemy pełne prawa autorskie do projektu (rysunki 

zawartych w kolorowance oraz okładka) 

− pakowane zbiorczo w kartony maksymalnie po 500 szt., 

− kolorystyka - kolorowa okładka + czarno-białe rysunki do kolorowania wewnątrz 

książeczki, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na okładce logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− na opakowaniu zbiorczym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  
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− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 4 cz.1 zamówienia – zabawka sensoryczna push bubble pop it w ilości 300 szt.: 

− zabawka sensoryczna antystresowa push bubble pop it, 

− preferowane kształty: myszka, serce, jabłko, 

− wielkość: co najmniej 13 x 13 cm, 

− materiał: silikon, 

− opakowane pojedynczo w woreczki foliowe, 

− kolorystyka: tęczowe, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku - na jednostkowym opakowaniu foliowym 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: czarny, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 5 cz.1 zamówienia – drewniana gra 4 in a row w ilości 100 szt.: 

− drewniana gra 4 in a row, 

− wszystkie elementy wykonane  z drewna, 

− pakiet zawiera: płyta do gry, 21 szt. niebieskich pionków, 21 szt. czerwonych 

pionków, 

− gra zapakowana w dewniane pudełko, 

− wymiary zabawki: ok : 24 x 14 x 16 cm (tolerancja: +/- 15 %), 

− wymiary opakowania: 28 x 18 x 4,5 cm  (tolerancja: +/- 15 %), 

− pudełka pakowane pojedynczo w opakowania foliowe zapobiegające rozsypaniu się 

elementów, 

− kolorystyka - naturalne drewno + kolorowe pionki, 

− znakowanie wykonane metodą graweru laserowego - logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

 

 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 6 cz.1 zamówienia – układanka drewniana tetris w ilości 300 szt.: 

− drewniana układanka tetris, 

− wszystkie elementy wykonane  z drewna, 

− pakiet zawiera: płyta do gry, zestaw kolorowych drewnianych klocków tetris,  

− wymiary: 27 x 18 cm (tolerancja: +/- 10 %), 

− pakowane pojedynczo w opakowania foliowe zapobiegające rozsypaniu się 

elementów lub pudełka, 

− kolorystyka - naturalne drewno + wielokolorowe klocki, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku - na jednostkowym opakowaniu foliowym 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: czarny, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Pozycja 7 cz.1 zamówienia – układanka drewniana wieża jenga w ilości 150 szt.: 

− drewniana układanka wieża jenga, 

− wszystkie elementy wykonane  z drewna, 

− pakiet zawiera: co najmniej 54 drewniane klocki, 

− wymiary układanki: 23 x 7 x 7 cm (tolerancja: +/- 10 %), 

− pakowane pojedynczo w pudełka lub torby bawełniane, 

− kolorystyka: naturalne drewno, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na pudełku na białym poddruku 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: full color, 
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− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 8 cz.1 zamówienia – lupa dla dzieci w ilości 100 szt.: 

− szkło powiększające dla dzieci - lupa z rączką, 

− trzykrotne powiększenie, 

− średnica szkła 6 cm, 

− wysokość: 18 cm (tolerancja: +/- 15 %), 

− zapakowane pojedynczo w woreczki foliowe lub kartoniki, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku - na jednostkowym opakowaniu foliowym 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: czarny, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 9 cz.1 zamówienia – piankolina w ilości 100 op.: 

− zestaw kuleczkowych mas plastycznych - piankolina, 

− w zestawie co najmniej 6 różnych kolorów, 

− wymiary opakowania: 22 x 11 x 7,5 cm (tolerancja: +/- 10 %), 

− pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe lub kartonowe, 

− kolorystyka: mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku - na jednostkowym opakowaniu foliowym 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− kolorystyka znakowania: czarny, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 10 cz.1 zamówienia – kreda kolorowa jumbo w ilości 300 op.: 

− gruba kreda kolorowa Jumbo, 

− zestaw co najmniej 6 kolorów, 

− zapakowane w kartonowe pudełeczko, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na pudełku na białym poddruku 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Pozycja 11 cz.1 zamówienia – zawieszka odblaskowa dla dzieci w ilości 5000 szt.: 

− zawieszka odblaskowa miękka dla dzieci  

− preferowane kształty: zwierząt, owoców, bajkowych postaci itp., 

− preferowane są wersje wielokolorowe (kilka kolorów w jednej zawieszce),  

− rozmiar produktu: 60 mm x 60 mm x  2 mm (tolerancja +/- 15 %), 

− materiał breloka odblaskowego: tworzywo sztuczne, 

− brelok wyposażony w karabińczyk lub łańcuszek kulkowy metalowy z zapinką, 

− pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 szt. 

− kolorystyka - preferowane kolory: różowy, jasnozielony, jasnoniebieski, żółty, 

czerwony, 
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− znakowanie wykonane metodą transferu - logotyp marki Zamawiającego , logotyp 

Marki Mazowsze zgrupowane w jednej linii, piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości”, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu zbiorczym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 12 cz.1 zamówienia – piłka nożna dla dzieci w ilości 50 szt.: 

− piłka treningowa dla dzieci, 

− piłka nożna rozmiar 4, 

− typ: piłka treningowa, 

− materiał: skóra syntetyczna, 

− szczelne szwy i wentyl, 

− pęcherz butylowy, 

− waga co najmniej 350 g, 

− pakowane pojedynczo w woreczki foliowe, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku - logotyp marki Zamawiającego 

i logotyp Marki Mazowsze na jednym z paneli; logotyp "Porozumienie dla 

trzeźwości"  na przeciwległym panelu, 

− kolorystyka znakowania - full color, 
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− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 13 cz.1 zamówienia – rakietki z piankową piłką w ilości 100 op.: 

− zestaw plastikowych paletek do gry z miękką piankową piłką, 

− w zestawie: dwie paletki i piłką z pianki, 

− wymiary zabawki: 43 x 19,5 x 7 cm (tolerancja: +/- 10 %), 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na metce przymocowanej do jednej 

z rakiet logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram 

„Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. 

finansowania, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 
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Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 14 cz.1 zamówienia – t-shirt dla dzieci w ilości 400 szt.: 

− klasyczny model koszulki T-shirt, 

− wykonane ze 100% bawełny, 

− gramatura:co najmniej 150g/m2, 

− taśma wzmacniająca na karku i ramionach, 

− podwójne szwy przy rękawach i u dołu koszulki,  

− od wewnętrznej strony wszywka lub print z symbolem rozmiaru, 

− liczba koszulek w poszczególnych rozmiarach: 2XS (3-4 lata) - 80 szt., XS (4-6 lat) - 

120 szt., S  (6-8 lat) – 120 szt., M (8-10 lat) – 80 szt., 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru, 

− kolorystyka - preferowane kolory: jasnoniebieski, różowy, jasnozielony, czerwony, 

niebieski, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku - logotyp marki Zamawiającego na piersi, 

logotyp Marki Mazowsze na lewym rękawie, piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości”  na prawym rękawie, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 15 cz.1 zamówienia – opaska odblaskowa w ilości 6000 szt.: 

− elastyczne, samozaciskowe paski odblaskowe, 

− rozmiar produktu: 32 x 3,2 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− spód: materiał typu flock, 

− wyposażone w blaszkę samozatrzaskową, 

− pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 szt., 

− kolorystyka - preferowane kolory różowy, jasnozielony, jasnoniebieski, żółty, 

czerwony, 

− znakowanie wykonane metodą transferu - logotyp marki Zamawiającego, logotyp 

Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej 

linii, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu zbiorczym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 16 cz.1 zamówienia – zawieszka odblaskowa w ilości 5000 szt.: 

− zawieszka odblaskowa miękka, 

− rozmiar produktu: 60 mm x 60 mm x  2 mm (tolerancja +/- 15 %), 

− materiał breloka odblaskowego: tworzywo sztuczne, 

− brelok wyposażony w karabińczyk lub łańcuszek kulkowy metalowy z zapinką, 

− pakowane w opakowanie zbiorcze po 100 szt., 

− kolorystyka - preferowane kolory różowy, jasnozielony, jasnoniebieski, żółty, 

czerwony, 

− znakowanie wykonane metodą transferu - logotyp marki Zamawiającego  

− i logotyp Marki Mazowsze zgrupowane w jednej linii;  piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości”, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu zbiorczym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Pozycja 17 cz.1 zamówienia – puzzle dla dorosłych w ilości 300 op.: 

Opis: 

− zestawy puzzli dla dorosłych, 
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− tematyka - krajobrazy, miasta, budynki, 

− puzzle  mają się składać z 500 elementów, 

− wymiary obrazka: co najmniej 58 x 34 cm, 

− puzzle zapakowane w pudełka z nadrukiem przedstawiającym tą samą grafikę, co 

elementy układanki, 

− wewnątrz pudełka elementy zapakowane w woreczek foliowy, 

− pudełka puzzli pakowane zbiorczo w kartony maksymalnie po 20 szt., 

− kolorystyka – mix motywów, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na pudełku na białym poddruku 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

Część 2 zamówienia: 

Pozycja 1 cz.2 zamówienia – ładowarka samochodowa z kablem USB-C w ilości 100 szt.: 

− zestaw ładowarka samochodowa z wyświetlaczem + kabel USB-C, 
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− wyświetlacz natężenia/napięcia ładowania,  

− szybkie ładowanie, 

− 2 porty USB o łącznym prądzie wyjściowym co najmniej 45W/5A: 

USB 1 wyjście: 4.5V—5A;5V—4.5A;5V—3A;9V—3A;12V—2.5A;20V—1.5A 

USB 2 wyjście: 4.5V—5A;5V—4.5A;5V—3A;9V—3A;12V—2.5A;20V—1.5A, 

− napięcie (wejście) 12V-24V,  

− kabel USB - USB Typ C  długość min. 1,0 m,  

− materiał: aluminium, ABS, poliwęglan, 

− pakowane pojedynczo w pudełko, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na pudełku na białym poddruku 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 2 cz.2 zamówienia – powerbank  w ilości 100 szt.: 

− powerbank 10000 mAh, 

− pojemność baterii: co najmniej 10000 mAh, 
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− typ baterii: litowo-polimerowa, 

− 2 porty wyjściowe, 

− złącza: 2 x USB-A, 1 x USB-C, 1 x micro USB, 

− napięcie wyjściowe portu (max): 5V, 

− prąd ładowania portu (max): 2,1 A, 

− wskaźnik naładowania 

− wielkość: 145 x 70 x 15 mm  (tolerancja +/- 15 %), 

− pakowane pojedynczo w pudełko, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na pudełku na białym poddruku 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 3 cz.2 zamówienia – słuchawki w ilości 100 szt.: 

− słuchawki przewodowe douszne, 

− miękka silikonowa/gumowa izolacja, 

− wygłuszanie szumów, odbieranie połączeń, wbudowany mikrofon na kablu, 

− złącze 3,5 mm, 

− długość kabla 120 cm (tolerancja +/- 10 %), 

− impedancja 32 omy, 

− czułość przy 1kHz: co najmniej 105 dB, 

− częstotliwość 20-20000 Hz, 

− moc co najmniej 5mW, 
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− pakowane pojedynczo w pudełko, 

− kolorystyka: mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą nadruku offset - na pudełku na białym poddruku 

logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania,  

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Pozycja 4 cz.2 zamówienia – torba bawełniana w ilości 500 szt.: 

− torba bawełniania na zakupy, 

− długie uchwyty na ramię, 

− materiał: bawełna 140 gr/m2, 

− wielkość: 38 x 9 x 42 cm (tolerancja: +/- 10 %), 

− pakowane zbiorczo w kartony, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku - logotyp marki Zamawiającego, logotyp 

Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej 

linii, 

− kolorystyka znakowania: full color,  

− każdy produkt znakowany logotypem dot. finansowania -  w formie wszywki 

wewnątrz produktu, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  
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− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Pozycja 5 cz.2 zamówienia – torba jutowa w ilości 200 szt.: 

− duża ekologiczna torba wielokrotnego użytku, wykonana z wytrzymałej juty  

− w kolorze naturalnym, 

− rozmiar produktu: 40 cm x 30 cm x 19 cm (tolerancja: +/- 15 %), 

− waga produktu ok. 270 gram, 

− rączki miękkie, sznurkowe wykonane z bawełny lub taśmy bawełnianej, 

− wnętrze torby wyściełane folią, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka: naturalny beż, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku - logotyp marki Zamawiającego, logotyp 

Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej 

linii, 

− kolorystyka znakowania: full color,  

− każdy produkt znakowany logotypem dot. finansowania -  w formie wszywki 

wewnątrz produktu, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 6 cz.2 zamówienia – smycz w ilości 500 szt.: 

− smycz z metalowym karabińczykiem, 

− materiał: poliester, wykończenie z połyskiem, 

− wymiary: 50 x 2 cm, 

− pakowane zbiorczo w woreczki foliowe po 50 szt., 

− kolorystyka – granat, 

− znakowanie wykonane metodą transferu cyfrowego  - dwustronnie, logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” 

zgrupowane w jednej linii - ta grupa logotypów powtórzona na całej długości 

smyczy;   

− kolorystyka znakowania: full color, 

− na opakowaniu zbiorczym (woreczek foliowy) w formie nadruku lub naklejki logotyp 

marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Pozycja 7 cz.2 zamówienia – brelok metalowy w ilości 500 szt.: 

− metalowy brelok reklamowy w kształcie granic województwa mazowieckiego o 

chromowanej polerowanej na wysoki połysk powierzchni, 
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− wymiar: 4,5 x 4 x 0,5 cm (tolerancja: +/- 10%), 

− każdy brelok zapakowany w czarne kartonowe opakowanie upominkowe,  

− kolorystyka - srebrny, 

− znakowanie wykonane metodą laseru - logotyp marki Zamawiającego  

− i logotyp Marki Mazowsze zgrupowane w jednej linii z jednej strony produktu;  

piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” z drugiej strony produktu, 

− na kartonowym opakowaniu  upominkowym  w formie nadruku offset logotyp 

marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− kolorystyka znakowania opakowania: biały, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Pozycja 8 cz.2 zamówienia – długopis bambusowy w ilości 1000 szt.: 

− długopis bambusowy z końcówką touch pen, 

− materiał: bambus, metal, 

− wymiary: 1,1 x 14,1  (tolerancja: +/- 10%), 

− wyposażony w metalowy klip, 

− kolor wkładu: niebieski, 

− pakowane w opakowanie zbiorcze po 50 szt., 

− kolorystyka – jasne drewno, 

− znakowanie wykonane metodą graweru laserowego  - logotyp marki 

Zamawiającego i logotyp Marki Mazowsze zgrupowane w jednej linii;  piktogram 

„Porozumienie dla trzeźwości”, 

− kolorystyka znakowania: czarny, 
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− na opakowaniu zbiorczym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Pozycja 9 cz.2 zamówienia – kosmetyczka w ilości 50 szt.: 

− duża kosmetyczka kuferek, 

− prostokątny kształt, 

− zamykana na zamek błyskawiczny, 

− materiał: poliester i/lub poliuretan, 

− na wewnętrznej stronie klapy organizer na mniejsze akcesoria, 

− uchwyt do przenoszenia, 

− rozmiar: 22 x 13,5 x 11 cm  (tolerancja: +/- 10%), 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą termotransfer  - logotyp marki Zamawiającego, 

logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  zgrupowane w 

jednej linii, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu zbiorczym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 
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Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 10 cz.2 zamówienia – zapach do samochodu w ilości 3000 szt.: 

− zawieszki zapachowe wykonane z celulozy wysokochłonnej,  

− preferowane kształty: choinki i/lub czterolistnej koniczyny, 

− wymiary: 9 cm x 8 cm (tolerancja: +/- 20 %), 

− preferowane zapachy: new car, sport,  

− element mocujący: plastikowa zawieszka, lub gumka, 

− każda z zawieszek zapakowana w folii barierowej gwarantującej trwałość zapachu, 

− pakowane zbiorczo po 50 szt., 

− kolorystyka: preferowane kolory: jasnoniebieski, jasnozielony, 

− znakowanie metodą offset - logotyp marki Zamawiającego i logotyp Marki 

Mazowsze zgrupowane w jednej linii z jednej strony produktu;  piktogram 

„Porozumienie dla trzeźwości” z drugiej strony produktu, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− na opakowaniu zbiorczym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania ,  

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 11 cz.2 zamówienia – latarka w ilości 200 szt.: 

− latarka LED 3W ze światłem COB, 

− LED 3W (co najmniej 65 lumenów), COB (co najmniej 37 lumenów), 

− materiał: aluminium, 

− wymiary: 9,4 x 2,6 cm (tolerancja: +/- 10 %), 

− maksymalny zasięg świecenia: co najmniej 85 m, 

− 3 tryby oświetlenia (silny, normalny, światło migające), 

− funkcja zoom, 

− pakowane pojedynczo w worek foliowy lub pudełko, 

− kolorystyka - preferowane kolory: czarny, srebrny, 

− znakowanie wykonane metodą graweru laserowego  - logotyp marki 

Zamawiającego i logotyp Marki Mazowsze zgrupowane w jednej linii;  piktogram 

„Porozumienie dla trzeźwości”, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu zbiorczym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

 

 

 

 

 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 12 cz.2 zamówienia – mata plażowa / piknikowa w ilości 50 szt.: 

− wodoodporna mata plażowa/piknikowa, 

− wymiary 150 x 200 cm, 

− 3 wartwy: dolna warstwa  wykonana z folii aluminiowej zapewniająca izolację 

cieplną oraz chroniąca przed wilgocią + środek  2mm warstwa pianki PCV 

zapewniająca dodatkową miękkość + wierzchnia warstwa polar, 

− dodatkowa klapa z uchwytem, 

− zapinany na rzep, 

− pakowane zbiorczo  w kartony po 50 szt., 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie w postaci wszywki  - logotyp marki Zamawiającego i logotyp Marki 

Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii; 

poniżej logotyp dot. finansowania, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

Pozycja 13 cz.2 zamówienia – kubek ceramiczny z grafiką w ilości 1000 szt.: 
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− kubek ceramiczny z rysunkiem i hasłem, 

− pojemność co najmniej 300 ml, 

− zadrukowana cała powierzchnia kubka, 

− Zamawiający przekaże gotowy projekt rysunku i hasła, 

− Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dostosuje rozmieszczenie 

poszczególnych elementów graficznych (rysunek, hasło, logotypy) na kubku, 

− kubek przystosowany do znakowania techniką sublimacji, 

− możliwość mycia kubka w zmywarce bez ryzyka uszkodzenia naniesionej grafiki, 

− pakowane pojedynczo w pudełka, 

− kolorystyka - preferowane kolory: biały, 

− znakowanie wykonane metodą sublimacji: 

− rysunek i hasło 

− logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie 

dla trzeźwości”;  

− kolorystyka znakowania: full color, 

− na jednostkowym  opakowaniu kartonowym logotyp marki Zamawiającego i logotyp 

Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej 

linii, poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 14 cz.2 zamówienia – butelka – bidon w ilości 100 szt.: 
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− butelka na wodę, 

− materiał: Tritan, 

− pojemność: 800 ml, 

− pojemnik na lód lub owoce wewnątrz butelki, 

− zakrętka wyposażona w uchwyt, 

− zamknięcie odporne na przeciekanie, 

− pakowane pojedynczo w pudełka lub worki foliowe, 

− kolorystyka: mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku  - logotyp marki Zamawiającego, 

logotyp Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w 

jednej linii;  

− kolorystyka znakowania: full color, 

− na jednostkowym  opakowaniu  logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki 

Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii, 

poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

Pozycja 15 cz.2 zamówienia – butelka filtrująca w ilości 100 szt.: 
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− butelka filtrująca, 

− materiał: atestowane tworzywo sztuczne (BPA free), 

− pojemność: 500 ml, 

− wyposażona w filtr węglowy (100% naturalne medium filtrujące wytwarzane z łupin 

orzecha kokosowego), 

− wyposażona w uchwyt, 

− zamknięcie odporne na przeciekanie, 

− pakowane pojedynczo w pudełka, 

− kolorystyka - preferowane kolory: jasnozielony, jasnoniebieski, czerwony, 

pomarańczowy, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku  - logotyp marki Zamawiającego, 

logotyp Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane 

w jednej linii, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− na jednostkowym  opakowaniu  logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki 

Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii, 

poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 16 cz.2 zamówienia – kubek termiczny w ilości 200 szt.: 
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− kubek termiczny, 

− pojemność co najmniej 380 ml, 

− wykonany wewnątrz i na zewnątrz ze stali nierdzewnej, 

− plastikowe odkręcane niekapiące wieczko z przyciskiem OPEN/CLOSE 

i wbudowanym otworem do picia, 

− gumowany spód dla lepszej przyczepności, 

− pakowane pojedynczo w pudełka lub worki foliowe, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą graweru laserowego lub tampodruku  - logotyp 

marki Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na jednostkowym  opakowaniu  logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki 

Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii, 

poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 17 cz.2 zamówienia – kubek termiczny premium w ilości 40 szt.: 
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− kubek termiczny premium, 

− pojemność 470 ml, 

− wymiary: 20 x 7,5 cm  (tolerancja: +/- 10%), 

− nakrętka z systemem gwarantującym 100% szczelności, 

− przycisk open/close z mechanizmem zwalniania blokady przepływu przy 

przytrzymaniu przycisku, ponownego blokowania po zwolnieniu przycisku 

− obsługa jedną ręką, 

− nakrętka wyposażona w zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem 

przycisku open/close, 

− podwójne ścianki stalowe z technologią próżniową, 

− utrzymuje ciepło przez co najmniej 5h i zimno przez co najmniej 12h, 

− łatwe czyszczenie nakrętki, możliwość mycia nakrętki w zmywarce 

− wolny od substancji BPA, 

− pakowane pojedynczo w pudełko, 

− kolorystyka - turkusowy zielony matowy  - 20 szt., granat matowy - 20 szt., 

− znakowanie wykonane metodą graweru laserowego  - logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii;  

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na jednostkowym  opakowaniu  logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki 

Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii, 

poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 18 cz.2 zamówienia – termos w ilości 100 szt.: 
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− termos, 

− pojemność 1l, 

− wewnątrz i na zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, 

− plastikowy, odkręcany korek z przyciskiem, 

− nakrętka (wewnątrz plastikowa), której można używać jako kubka, 

− pakowane pojedynczo w pudełko, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą graweru laserowego  - logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii;  

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na jednostkowym  opakowaniu  logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki 

Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii, 

poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 19 cz.2 zamówienia – polar męski w ilości 50 szt.: 

− męski polar ze stójką, 

− materiał: 100% poliester pokryty powłoką odporną na mechacenie, 

− gramatura:co najmniej 200g/m2, 

− rozpinany na zamek na całej długości, 
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− dwie kieszenie, 

− wzmocnione szwy przy rękawach i u dołu polaru,  

− od wewnętrznej strony wszywka lub print z symbolem rozmiaru 

− liczba polarów w poszczególnych rozmiarach: M – 5 szt., L –20 szt., XL - 20 szt., 2XL - 

5 szt. 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru, 

− kolorystyka - preferowane kolory: granat, grafit, 

− znakowanie wykonane metodą haftu  - logotyp marki Zamawiającego na piersi, 

logotyp Marki Mazowsze na lewym rękawie, piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości”  na prawym rękawie, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 20 cz.2 zamówienia – polar damski w ilości 50 szt.: 

− damski polar ze stójką, 

− materiał: 100% poliester pokryty powłoką odporną na mechacenie, 

− gramatura:co najmniej 200g/m2, 

− taliowany krój 
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− rozpinany na zamek na całej długości, 

− dwie kieszenie, 

− wzmocnione szwy przy rękawach i u dołu polaru,  

− od wewnętrznej strony wszywka lub print z symbolem rozmiaru 

− liczba polarów w poszczególnych rozmiarach: S - 5 szt., M –20 szt., L – 20 szt., XL - 5 

szt. 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru, 

− kolorystyka - preferowane kolory: granat, czerwony, szary,  

− znakowanie wykonane metodą haftu  - logotyp marki Zamawiającego na piersi, 

logotyp Marki Mazowsze na lewym rękawie, piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości”  na prawym rękawie, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 21 cz.2 zamówienia – t-shirt męski z grafiką w ilości 500 szt.: 

− klasyczny model koszulki T-shirt z rysunkiem i hasłem, 

− Zamawiający przekaże gotowy projekt rysunku i hasła, 

− Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dostosuje rozmieszczenie 

poszczególnych elementów graficznych (rysunek, hasło, logotypy) na koszulce, 

− obszar zadruku około 30 x 30 cm (sam rysunek) + hasło + logotypy, 

− wykonane ze 100% bawełny czesanej lub ring-spun, 

− gramatura: co najmniej 170 g/m2, 

− podwójne szwy przy rękawach i u dołu koszulki, 

− taśma wzmacniająca wokół szyi, wzdłuż ramion, 

− od wewnętrznej strony wszywka lub print z symbolem rozmiaru, 

− liczba koszulek w poszczególnych rozmiarach: M – 70 szt., L – 160 szt., XL - 140 szt., 

2XL - 100 szt., 3XL - 30 szt., 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru, 

− kolorystyka - preferowane kolory: biały, granat, 

− znakowanie wykonane metodą transferu cyfrowego -  rysunek i hasło na przodzie 

koszulki, 

− logotyp marki Zamawiającegoi logotyp Marki Mazowsze na lewym rękawie, 

piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  na prawym rękawie, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 22 cz.2 zamówienia – t-shirt damski z grafiką w ilości 500 szt.: 

− klasyczny model koszulki T-shirt z rysunkiem i hasłem, 

− Zamawiający przekaże gotowy projekt rysunku i hasła, 

− Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dostosuje rozmieszczenie 

poszczególnych elementów graficznych (rysunek, hasło, logotypy) na koszulce , 

− obszar zadruku około 30 x 30 cm (sam rysunek) + hasło + logotypy, 

− wykonane ze 100% bawełny czesanej lub ring-spun, 

− gramatura: co najmniej 170 g/m2, 

− podwójne szwy przy rękawach i u dołu koszulki, 

− taśma wzmacniająca wokół szyi, wzdłuż ramion, 

− od wewnętrznej strony wszywka lub print z symbolem rozmiaru, 

− liczba koszulek w poszczególnych rozmiarach:  S - 70 szt., M – 165 szt., L – 130 szt., 

XL - 100 szt., 2XL - 35 szt., 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe oznaczone symbolem rozmiaru, 

− kolorystyka - preferowane kolory: biały, granat, 

− znakowanie wykonane metodą transferu cyfrowego -  rysunek i hasło na przodzie 

koszulki, 

− logotyp marki Zamawiającegoi logotyp Marki Mazowsze na lewym rękawie, 

piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  na prawym rękawie, 

− kolorystyka znakowania: full color, 

− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Pozycja 23 cz.2 zamówienia – komin z polaru w ilości 100 szt.: 

− komin/czapka z polaru 2w1, 

− zastosowanie: czapka lub komin, 

− elastyczny sznuerk z regulacją, 

− materiał: 100% poliester pokryty powłoką odporną na mechacenie, 

− rozmiar uniwersalny, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka - preferowane kolory: granat, szary, 

− znakowanie wykonane metodą haftu  - logotyp marki Zamawiającego, logotyp 

Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 24 cz.2 zamówienia – czapka dwustronna z polaru w ilości 100 szt.: 

− czapka z polaru, 

− dwustronna - kontrastowy kolor polaru na odwrotnej stronie, 

− materiał: 100% poliester (polar), 

− przedłużony fason, 

− przeszycie u dołu czapki, 

− rozmiar uniwersalny, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 
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− kolorystyka - preferowane kolory: niebieski, czarny, granat, 

− znakowanie wykonane metodą haftu  - logotyp marki Zamawiającego na przodzie, 

logotyp Marki Mazowsze piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  zgrupowane 

w jednej linii z tyłu 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 25 cz.2 zamówienia – plecak turystyczny w ilości 100 szt.: 

− lekki plecak turystyczny, 

− pojemność 28L-35L, 

− materiał: poliester lub nylon, 

− dwie niezależne komory zasuwane na zamek, 

− co najmniej jedna dodatkowa kieszeń zapinana na zamek i dwie boczne otwarte 

kieszenie, 

− główna komora zapinana na zamek z dwoma suwakami, 

− miękkie panele na plecach i wyściełane ramiona, 

− elementy odblaskowe, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka - preferowane odcienie niebieskiego, zielonego, czerwieni, szarość, 
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− znakowanie wykonane metodą termotransferu - logotyp marki Zamawiającego, 

logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  zgrupowane 

w jednej linii na froncie produktu, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− każdy produkt znakowany logotypem dot. finansowania -  w formie wszywki 

wewnątrz produktu, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa  do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 26 cz.2 zamówienia – plecak mini w ilości 300 szt.: 

− mały plecak, 

− wymiary 400 x 230 x 100 mm (tolerancja +/- 15%), 

− pojemność 10 litrów (tolerancja +/- 15%), 

− materiał wykonania: 100% poliester 600D, 

− 1 kieszeń na suwak (suwak zasuwany na górze lub z dołu do góry),  

− plecaki z regulowanymi, miękkimi paskami na ramię, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka - preferowane odcienie niebieskiego, zielonego, czerwieni, szarość, 

− znakowanie wykonane metodą termotransferu - logotyp marki Zamawiającego, 

logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  zgrupowane 

w jednej linii na froncie produktu, 

− kolorystyka znakowania: biały, 
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− każdy produkt znakowany logotypem dot. finansowania -  w formie wszywki 

wewnątrz produktu, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa  do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 27 cz.2 zamówienia – torba sportowa 45-50 l w ilości 60 szt.: 

− wygodna torba sportowa unisex o pojemności 45-50 l, 

− wymiary: 52 cm x 29 cm x 33 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− materiał: 100 % poliester 600D, 

− wzmocniona konstrukcja, 

− główna komora jak i boczne zamykane na zamek, 

− kieszeń zamykana na zamek na froncie, 

− kieszeń na buty, 

− usztywnione dno, 

− regulowany, odpinany pasek na ramię z nakładką zapewniającą wygodę noszenia,  

− krótkie rączki do noszenia w dłoni, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka - preferowane odcienie niebieskiego, szarość, 
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− znakowanie wykonane metodą termotransferu - logotyp marki Zamawiającego, 

logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  zgrupowane 

w jednej linii na froncie produktu, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− każdy produkt znakowany logotypem dot. finansowania -  w formie wszywki 

wewnątrz produktu, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa  do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozycja 28 cz.2 zamówienia – torba sportowa 35-40 l w ilości 60 szt.: 

− wygodna torba sportowa unisex o pojemności 35-40 l, 

− wymiary: 50 cm x 25 cm x 30 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− materiał: 100 % poliester 600D, 

− wzmocniona konstrukcja, 

− główna komora jak i boczne zamykane na zamek, 

− kieszeń zamykana na zamek na froncie, 

− kieszeń na buty, 

− usztywnione dno, 

− regulowany, odpinany pasek na ramię z nakładką zapewniającą wygodę noszenia,  

− krótkie rączki do noszenia w dłoni, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka - preferowane odcienie niebieskiego, szarość, 

− znakowanie wykonane metodą termotransferu - logotyp marki Zamawiającego, 

logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  zgrupowane 

w jednej linii na froncie produktu, 
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− kolorystyka znakowania: biały, 

− każdy produkt znakowany logotypem dot. finansowania -  w formie wszywki 

wewnątrz produktu, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa  do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 29 cz.2 zamówienia – torba sportowa damska w ilości 60 szt.: 

− wygodna torba sportowa damska o pojemności co najmniej 25 l, 

− wymiary: 56 cm x 23 cm x 30 cm (tolerancja: +/- 15%), 

− materiał: 100 % poliester, 

− główna komora zamykana na zamek, 

− kieszeń zamykana na zamek na froncie, 

− regulowany, odpinany pasek na ramię, 

− długie rączki do noszeniana ramieniu, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka - preferowane odcienie fuksji, fioletu, szarości, 

− znakowanie wykonane metodą termotransferu - logotyp marki Zamawiającego, 

logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”  zgrupowane 

w jednej linii na froncie produktu, 

− kolorystyka znakowania: biały, 

− każdy produkt znakowany logotypem dot. finansowania -  w formie wszywki 

wewnątrz produktu, 
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− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa  do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

 

Pozycja 30 cz.2 zamówienia – piłka nożna w ilości 20 szt.: 

− piłka meczowa, 

− piłka nożna rozmiar 5, 

− typ: piłka meczowa, 

− musi posiadaś jeden z certyfikatów: FIFA Quality PRO, FIFA Quality lub IMS - 

INTERNATIONAL MATCH STANDARD, 

− materiał: skóra syntetyczna, 

− waga: 410 g - 450 g, 

− pakowane pojedynczo w woreczki foliowe, 

− kolorystyka – mix kolorów, 

− znakowanie wykonane metodą tampodruku - logotyp marki Zamawiającego i 

logotyp Marki Mazowsze na jednym z paneli; logotyp "Porozumienie dla trzeźwości"  

na przeciwległym panelu.  

− kolorystyka znakowania:full color.  
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− na opakowaniu foliowym w formie nadruku lub naklejki logotyp marki 

Zamawiającego, logotyp Marki Mazowsze i piktogram „Porozumienie dla 

trzeźwości” zgrupowane w jednej linii oraz poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

 

Pozycja 31 cz.2 zamówienia – apteczka pierwszej pomocy w ilości 200 szt.: 

− apteczka pierwszej pomocy wg normy DIN 13164, 

− saszetka wykonana z wodoodpornej tkaniny, 

− zamykana na zamek błyskawiczny, 

− wyposażenie apteczki wg normy DIN 13164: 

1 szt. - Opatrunek indywidualny G 
2 szt. - Opatrunek indywidualny M 
1 szt. - Opatrunek indywidualny K 
1 kpl. - Zestaw plastrów (14szt.) 
1 szt. - Przylepiec 5m x 2,5cm 
2 szt. - Opaska elastyczna 4m x 6cm 
3 szt. - Opaska elastyczna 4m x 8cm 
1 szt. - Chusta opatrunkowa 40 x 60cm 
1 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 
3 szt. - Kompres 10x10cm (pak po 2szt.) 
2 szt. - Chusta trójkątna 
1 szt. - Nożyczki 14,5cm 
4 szt. - Rękawice winylowe 
1 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210cm 
2 szt. - Chusteczka nasączona 



  

 
47 

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

 

1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych 
− termin ważności produktów sterylnych -  5 lat, 

− wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka - preferowane kolory: czerwony, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku  - logotyp marki Zamawiającego, logotyp 

Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”;  

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na jednostkowym  opakowaniu  logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki 

Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii, 

poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji. 

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 

 

 

Pozycja 32 cz.2 zamówienia – apteczka podróżna mini w ilości 300 szt.: 

− mini apteczka pierwszej pomocy wg normy DIN 13167, 

− saszetka wykonana z wodoodpornej tkaniny, 

− zamykana na zamek błyskawiczny, 

− wyposażenie apteczki wg normy DIN 13167: 

1 szt. - Przylepiec 5m x 2,5 cm 
1 kpl. - Zestaw plastrów (14 szt.) 
1 szt. - Opatrunek indywidualny M 
1 szt. - Opatrunek indywidualny G 
1 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 
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1 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210cm 
1 szt. - Nożyczki 14,5cm 
4 szt. - Rękawice winylowe 
2 szt. - Chusteczka nasączona 
1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych 

− termin ważności produktów sterylnych -  5 lat, 

− wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, 

− pakowane pojedynczo w worki foliowe, 

− kolorystyka - preferowane kolory: czerwony, 

− znakowanie wykonane metodą sitodruku  - logotyp marki Zamawiającego, logotyp 

Marki Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”;  

− kolorystyka znakowania: biały, 

− na jednostkowym  opakowaniu  logotyp marki Zamawiającego, logotyp Marki 

Mazowsze i  piktogram „Porozumienie dla trzeźwości” zgrupowane w jednej linii, 

poniżej logotyp dot. finansowania, 

− logotypy muszą być zgodne z księgą znaków Zamawiającego i księgą znaków Marki 

Mazowsze,  

− w przypadku gdy określona przez Zamawiającego w umowie metoda lub forma 

znakowania w procesie realizacji zamówienia okaże się niemożliwa do wykonania 

lub jej efekt będzie niezadowalający, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu 

alternatywną metodę znakowania do akceptacji.  

Przykład – zdjęcie poglądowe/pokazany model: 
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Logotypy do wykorzystania na gadżetach/materiałach szkoleniowych: 

 

Logotyp Zamawiającego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej): 

  

 

Logotyp Zamawiającego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) wersja rozszerzona: 

 

 
 

 

Logotyp Marki Mazowsze: 

 
 

 

Piktogram „Porozumienie dla trzeźwości”: 
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Logotyp dot. finansowania: 

 
 

Kolorystyka logotypu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, logotypu marki 

Mazowsze oraz piktogramu „Porozumienie dla Trzeźwości” zgodnie z Księgą Znaku MCPS 

oraz Wytycznymi do stosowania logotypu Marki Mazowsze. 

 


