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Opis Przedmiotu Zamówienia          Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego   

Lp. Nazwa artykułu Ilość Opis Rysunek poglądowy 

1 Kalendarz książkowy 
na 2022 rok  
 
 
 

50 szt.  Kalendarz książkowy w formacie A5,  
oprawa imitująca skórę, matowa, kolor ciemno 
szary, tłoczenie roku i logo.  
układ tygodniowy (tydzień na 2 stronach) 
kalendarz szyty i dodatkowo klejony, wzmocniony, 
tasiemka i kapitałka w kolorze kremowym 
kalendarium PL, imieniny i święta, na dole plan 
całego roku  
Część informacyjna: skrócony kalendarz 2019, 2020, 
plan roczny 2020, 2021, plan urlopowy, skorowidz 
od A do Z... 
Wymiary: 148x210 mm 
Objętość: min. 128 stron 
Papier: chamois 70g/m2 o lekko kremowym odcieniu 
lub równoważny pod względem gramatury i koloru  
Druk: szaro-bordowy lub inny  
 
Logo o wym. 1,2x8,2 cm tłoczone na okładce – ok 3 
cm od dolnej krawędzi, w osi krótszej krawędzi   

 

2 Długopis touch-pen 
 

10.000 szt.  Wykonany z aluminium długopis z końcówką 
przystosowaną do ekranów dotykowych. 
Wyposażony w niebieski wkład.  
materiał – metal, gumowany trzon  
kolor czarny z czarną/białą/srebrną końcówką   
długość 14 cm (+/- 1 cm), fi 1cm 
Logo - grawer laserowy w kolorze końcówki  
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3 Zestaw ołówek i 
linijka 
 

1.000 szt. Drewniany ołówek w kolorze czarnym HB 
linijka drewniana 17cm (+/-) 1 cm  
na linijce podział w cm  
Etui w kolorze beżowym, wykonane z papieru 
 
każdy element zestawu znaczony logo: 
grawer na linijce,  
tampodruk 1 kol na ołówku i etui 
 

 

4 Ołówek drewniany 
czarny 
 

5.000 szt.  Ołówek drewniany w kolorze czarnym, fi 0,7cm 
długość 18,6 cm (+/- 0,1 cm)  
metalowa skuwka z gumką w kolorze białym lub 
czarnym  
 
Znakowanie tampodruk jeden kolor z jednej strony 
 
  

 

5 Brelok z logo 
 

50 szt. Metalowy wielofunkcyjny brelok z 
wygrawerowanym laserowo logo Muzeum Pamięci 
Sybiru. Posiada żeton do wózków sklepowych, może 
również służyć jako otwieracz do butelek oraz stojak 
na smartfon.  
Wymiary: 9,8 x 3 cm (+/- 0,5 cm)  
 
Logo – wygrawerowane laserowo  
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6 Etui na telefon 
 

500 szt.  Etui z filcu 3-4 mm w kolorze szarym, zszyte z 3 stron 
nitką dopasowaną do szarego koloru filcu, szycie 
widoczne 
wym. ok 17x10x1cm (+/- 0,5 cm)  
 
logo - haft z logo w kolorze czarnym o wymiarach 
min. 13,5x2cm  
 
 

 

7 Smycz materiałowa  
 

10.000 szt.  Materiałowa dwustronna smycz zakończona 
metalowym srebrnym karabińczykiem.  
Szerokość taśmy: 2 cm, długość: 49,5 cm (+/- 1 cm)  
 
Kolor smyczy czarny, nadruk logo i adres strony 
internetowej w kolorze białym, dwustronnie 
widocznym.  
 

 
8 Magnesy wypukłe  

– 2 wzory  
 

2.000 szt.  Format 90x55mm (+/- 5 mm)  
tektura introligatorska 1,5 mm 
papier 200g druk kolorowy z folią matową 
z tyłu folia magnetyczna o grubości 0,7 mm  
 
2 wzory po 1.000 szt.  
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9 Magnesy wypukłe  
– 2 wzory  
 

2.000 szt.  Magnesy format 75x75mm (+/- 5 mm) 
tektura introligatorska 1,5 mm 
papier 200g druk kolorowy z folią matową 
z tyłu folia magnetyczna o grubości 0,7 mm  
 
2 wzory po 1.000 szt. 

 
10 Torba na laptopa i 

dokumenty 
 

35 szt.  Torba na laptopa i dokumenty o wymiarach  
ok 40x30x8cm (+/- 1 cm)  
Materiał: poliester 600D, kolor ciemny szary 
Wyściełana komora główna z ochronną przegrodą 
na komputer o przekątnej do 15.6'' i co najmniej 
jedna kieszeń z przodu na zamek. Regulowany, 
wzmocniony pasek na ramię oraz mocowanie na 
stelaż walizki z tyłu.   
 
oznakowanie logo - 1 kolor biały, metodą 
zapewniającą trwałość, w widocznym miejscu na 
froncie torby (dokładne umiejscawianie logotypu do 
ustalenia z Zamawiającym), o wym. min. 20,5x3cm  

 

11 Torba bawełniana 
czarna 

 

500 szt.  Torba bawełniana w kolorze czarnym z długim 
uchem, z nadrukiem w kolorze białym  
wymiary torby - 42 x 38 cm (+/- 2 cm)   
długość uszu: 70 cm (+/- 5 cm) 
Gramatura bawełny nie mniejsza, niż 140g/m2 

 
Nadruk - druk DTG  
Nadruk jeden kolor - wymiary ok. 27x10 cm  
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12 Torba bawełniana 
biała 

 

500 szt.  Torba bawełniana w kolorze białym z długim uchem, 
z nadrukiem w kolorze czarnym  
wymiary torby - 42 x 38 cm (+/- 2 cm)   
długość uszu: 70 cm (+/- 5 cm) 
Gramatura bawełny nie mniejsza, niż 140g/m2 

 
Nadruk - druk DTG  
Nadruk jeden kolor - wymiary ok. 27x10 cm 
 

 

13 Maseczki 
profilowane 
bawełniane 
wielokrotnego użytku  

300 szt. Maseczki czarne, bawełniane 100%, 
dwuwarstwowe, o gramaturze nie mniejszej niż 120 
gram/m2 x 2. Bawełna powinna posiadać certyfikat 
Oeko-Tex Standard 10.  
Elastyczne gumki o szerokości 0,5 cm w rozmiarze 
damskim/dziecięcym i męskim (wg wymiaru na 
rysunku), pakowane pojedynczo w torebki foliowe z 
instrukcją prania. Maseczki  powinny nadawać się do 
wielokrotnego prania w temperaturze do 60 °C, nie 
wywoływać alergii. 
Kolor gumki – czarny.  
 
Logo w kolorze białym nadrukowane na prawym 
policzku, szerokość nadruku 7cm, wysoka trwałość 
nadruku, umożliwiająca pranie w 60 °C.  
 
150 szt. masek damskich/dziecięcych  
150 szt. masek męskich  
 
 

 
 

Uwaga ! Wykonawcy mogą składać oferty częściowe na poszczególne części zamówienia tj. pozycje w tabeli.  


