
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

Dostawa materiałów reklamowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki 

Lubelskiej 

 

Zadanie nr 1 - GADŻETY na potrzeby Politechniki Lubelskiej  (z logo/nazwa/strona 

PL) w tym 3 pozycje z logo AZS/PL (logo/nazwa/strona AZS oraz PL)* 

1. Ołówki drewniany z gumką 

a) Rodzaj: ołówek drewniany z białą gumką, naostrzony 

b) Wymiary: 19,0 cm, Ø 0,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: mix kolorów  

d) Technika nadruku: tampodruk, jednostronnie 

e) Kolor nadruku – 2 kolory do uzgodnienia - w zależności od koloru ołówka (jasny nadruk na 

ciemnym ołówku, ciemny nadruk na jasnym ołówku) 

f) Ilość sztuk: 500 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

2. Długopis aluminiowy touch 

a) Rodzaj: Aluminiowy długopis z kolorowym lakierowanym korpusem i metalowymi 

elementami z końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Przekręcany mechanizm typu 

TWIST 
b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 13,5 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny  

e) Ilość: 1 000 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 



 

3. Plastikowy długopis z suwmiarką 

a) Rodzaj: plastikowy długopis z suwmiarką 

b) Kolor: szary 

c) Wymiary:  14,7 x 1,2 x 0,9 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny – jeden kolor 

e) Ilość: 500 sztuk 

f) Przykładowe zdjęcie:                  

 

 

4. Długopis 5 w 1 

a) Rodzaj: aluminiowe narzędzie wielofunkcyjne, w skład którego wchodzi: linijka (7 cm), 

poziomica, śrubokręt, touch pen oraz długopis z niebieskim wkładem (do 400 m) 

b) Kolor: szary 

c) Wymiary:  ok. 1,3 x 15,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny 

e) Ilość: 50 sztuk 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

5. Metalowy długopis wielofunkcyjny 

a) Rodzaj: wielofunkcyjny metalowy długopis, niebieski wkład, latarka z białym światłem LED, 

czerwony wskaźnik laserowy, 3 baterie zegarkowe dołączone do zestawu, drewniane pudełko 

b) Kolor: szary  

c) Wymiary:  15.5 x 4.6 x 2,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny na długopisie oraz grawer na pudełku 

e) Ilość: 50 sztuk 

f) Przykładowe zdjęcie: 



 

 
 

 

 

 

 

 

6. Brelok wielofunkcyjny 

a) Rodzaj: aluminiowy wielofunkcyjny brelok, kompaktowe multinarzędzie z 7 funkcjami, 

latarką LED, przyciskiem do włączania i wyłączania oraz kółkiem do kluczy, dołączone 

baterie 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 6,0 x 3,0 x 1,6 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny lub tampodruk jednostronny – jeden kolor 

e) Ilość: 50 sztuk 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

 

7. Smycz sublimacyjna 
a) Rodzaj: Smycz sublimacyjna dwustronna, wykonana z poliestru 
b) Wymiary: szerokość : 1,5 cm ± 2 mm, długość: ok. 52 cm ± 5,0 cm (z karabińczykiem) 

c) Technika nadruku: sublimacja 

d) Nadruk: fullcolor 

e) Akcesoria dodatkowe opcjonalnie: uchwyt do telefonu komórkowego, karabińczyk,  

f) Ilość: 200 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

8. Brelok z miarką 

a) Rodzaj: Brelok z miarką z ABS oraz z gumowymi krawędziami. Długość 1m 

b) Kolor: granatowo-czarny lub czarny 

c) Wymiary: 9,0 x 3,5 x 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 700 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

9. Opaski odblaskowe 

a) Rodzaj: Plastikowe opaski odblaskowe na rękę 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 3,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

Ilość: 1 000 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 

 



    

 

 

10.  Balony reklamowe 

a) Rodzaj: Gumowe balony reklamowe, o wadze ok 5g 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: średnica ok 30 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk jednostronny, jeden kolor 

Ilość: 500 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 

                                             

 

11.  Ceramiczny kubek z łyżeczką 

a) Rodzaj: Dwukolorowy ceramiczny kubek z łyżeczką w kolorze wnętrza kubka, pojemność 

250 ml, zapakowany w pudełko 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: pojemność 250 ml,  Ø7,0 x 10,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: kalka/transfer jednostronny, jeden kolor 

f) Ilość: 250 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 



 

12. Pamięć przenośna USB typu Twister 

a) Rodzaj: przenośna pamięć USB o pojemności 16 GB. USB 2.0 lub 3.0. Okres gwarancji – 

min. 24 miesiące 

b) Pojemność: 16 GB 

c) Kolor: kolor pamięci czerwony i złoty/żółty kolor blaszki lub/i kolor pamięci żółty i czerwony 

kolor blaszki 

d) Wymiary: 5,5 x 1,9 x 1,1 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer jednostronny 

f) Ilość: 315 sztuk 

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

13. Metalowy power bank 

a) Rodzaj: Metalowy Power Bank - 2200 mAh, wejście 5V/500mA, wyjście 5V/1A, dioda 

wskazująca poziom naładowania, w komplecie kabel micro USB 

b) Pojemność: 2200 mAh 

c) Kolor: mix kolorów 

d) Wymiary: 9,4 x 2,2 x 2,2 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer jednostronny 

h) Ilość:  150 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 

14. Plecak 

a) Rodzaj: Plecak wykonany z poliestru z bocznymi przegrodami, komorą wewnętrzną oraz 

wyściełanymi szelkami, zapewniającymi komfort podczas noszenia. 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 38,0 x 17,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

15. Plecako-worek 

a) Rodza:j Plecak-worek na sznurkach, wykonany z materiału non-woven, wykonany z 

polipropylen/non-wovem, 210D 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 42,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

e) Ilość: 300 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 



 

 

 

16. Ładowarka samochodowa  

a) Rodzaj: Ładowarka samochodowa z tworzywa o opływowym kształcie pozwalająca na 

ładowanie dwóch urządzeń mobilnych jednocześnie przez porty USB. Posiada diodę 

sygnalizującą ładowanie. Parametry: moc wejścia 12V, moc wyjścia 5V/2.1A + 1A 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 8,0 x 3,6 x 2,6 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 30 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

17. Kieszonkowy uchwyt do robienia zdjęć selfie 

a) Rodzaj: Niewielkich rozmiarów uchwyt do robienia zdjęć selfie z łatwością zmieści się w 

kieszeni. Wykonane z ABS oraz stali nierdzewnej urządzenie wystarczy bezpośrednio 

połączyć z telefonem przy pomocy kabla z końcówką audio jack, nie ma potrzeby korzystania 

z bezprzewodowego połączenia. Kompatybilny z telefonami Android i iOS 
b) Kolor: czarny/biały 

c) Wymiary: długość złożonego produktu – 15,0 cm, po rozłożeniu 52,0 cm (+/- 1,0 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 30 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

 

18. Zestaw 3 w 1 (brelok, czyścik i stojak na telefon) 

a) Rodzaj: Brelok do kluczy, czyścik do ekranu i stojak na telefon, wykonany z plastiku 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 2,0 x 4,8 x 1,3 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 150 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

19. Zawieszka na bagaż 

a) Rodzaj: Zawieszka do bagażu w formie walizki, wykonana z plastiku 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 5,5 x 9,5 x 0,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 
 

 

20.  Linijka 
a) Rodzaj: Plastikowa przeźroczysta linijka  

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 20,0 cm (+/- 1,0 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 250 sztuk 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

21. Temperówka z gumką 
a) Rodzaj: plastikowa temperówka z gumką 

b) Kolor: mix kolorów  

g) Wymiary: 5,2 x 2,5 x 1,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

d) Ilość: 100 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 

 
 



 

   

22.  Okulary przeciwsłoneczne 

a) Rodzaj: okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV 400, kolorowe szkła, jednolite oprawki 

a. Kolor: mix kolorów (min. 7 kolorów) 

b. Wymiary: 14,5 x 14,5 x 5 cm (+/- 0,5 cm) 

c. Technika nadruku: tampodruk jednostronny,  jeden kolor 

d. Ilość: 100 sztuk  

e. Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

 

 

23. Antystres w kształcie żarówki 

a) Rodzaj: antystres żarówka, materiał PU 

b) Kolor: biały 

c) Wymiary: 9,5 x 5,5 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 550 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

24. Eleganckie torby papierowe średnie 

a) Rodzaj: torba papierowa wykonana z kredy w kolorze czerwonym/granatowym (środek także), 

papier zalaminowany folią matową, sznurek dopasowany kolorystycznie do koloru torby – 

wersja najbardziej elegancka, papier 170 g/m2 

b) Kolor: czerwony/granatowy 

c) Wymiary: szerokość 24,0 x 12,0 x 35,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: nadruk: dwustronny, jeden kolor 

e) Ilość:  250 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

25. Notes A6 z gumką 
a) Rodzaj: notes w formacie A6 z zaokrąglonymi rogami, zamykany na gumkę, z wszytymi 

zakładkami, okładka z ekoskóry, 80 kartek - kartki czyste lub w linię 

b) Kolor: mix kolorów  

c) Wymiary: 9,3 x 14,4 x 1,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 700 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 



 
26. Roll-up 

a) Rodzaj: roll-up wykonany z banneru blockout, matowym o gramaturze min 400 g, kaseta 

wykonana z anodowego aluminium, składany masz oraz wygodna torba transportowa, łatwy i 

szybki demontaż 

b) Wymiary: 85,0 x 200,0 cm (+/- 5,0 cm) 

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 9 sztuk (różne projekty) 

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

 

 

 

27. Winder  

a) Rodzaj: flaga typu standard (skrzydło, żagiel, pióro), w zestawie z torbą transportową z 

poliestru zapinaną na zamek oraz posiadającą ozdobną kieszeń do przechowywania flagi 

b) Wymiary: flagi: 80,0 x 250,0 cm (+/- 5,0 cm), wysokość masztu: 290,0 cm, średnica 

anodowych rurek: 2,0 cm  

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 5 sztuk (mogą być różne projekty) 

e) Przykładowe zdjęcie: 



 
 

 

28. Podstawka pod winder 

a) Rodzaj: Płaska metalowa podstawa do masztu o estetycznym wyglądzie i ciężarze 6 kg  

b) Wymiary: 30,0 x 40,0 cm 

c) Ilość: 5 sztuk 

d) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
29. Słodycze reklamowe – krówki 

a) Rodzaj: słodycze reklamowe pod postacią krówek wyborowych - ciągutek 

b) Wymiary: 7,0 x 2,1 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: 4+0 

d) Technika nadruku: nadruk offsetowy lub cyfrowy 

e) Ilość: 25 kg (pakowane w karton po 5 kg) 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
30.  Skarpetki reklamowe 

a) Rodzaj: skarpetki reklamowe krótkie 

b) Wymiary: mix rozmiarów 

c) Skład: 80% bawełna czesana, 15% poliamid, 5% elastan 

d) Nadruk: full color  

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

31. Męski softshell 

a) Rodzaj: kurtka typu softshell, min. 96% poliester, max 4% elastan, warstwa zewnętrzna 

(poliester z domieszką elastanu), wydłużony, ergonomiczny krój, oddychający, wysoki 

kołnierz, 2 zapinane na zamek kieszenie 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min 280 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk / haft 

f) Nadruk: jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 / haft na piersi (do uzgodnienia) 

g) Ilość: 3 sztuk  

h) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

32. Damski softshell 

a) Rodzaj: kurtka typu softshell, min. 96% poliester, max 4% elastan, warstwa zewnętrzna 

(poliester z domieszką elastanu), wydłużony, ergonomiczny krój, oddychający, wysoki 

kołnierz, 2 zapinane na zamek kieszenie 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min 280 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk / haft 

f) Nadruk: jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 / haft na piersi (do uzgodnienia) 

g) Ilość: 5 sztuk  

h) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

* 

33. Ceramiczny kubek z łyżeczką 

a) Rodzaj: Dwukolorowy ceramiczny kubek z łyżeczką w kolorze wnętrza kubka, pojemność 250 

ml, zapakowany w pudełko 

b) Kolor: mix kolorów (do uzgodnienia z zamawiającym) 

c) Wymiary: pojemność 250 ml,  Ø7,0 x 10,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: transfer jednostronny, jeden kolor  

e) Ilość: 25 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 

34. Eleganckie torby papierowe średnie 

a) Rodzaj: torba papierowa wykonana z kredy w kolorze czerwonym/granatowym/zielonym- 

środek także, papier zalaminowany folią matową, sznurek dopasowany kolorystycznie do 

koloru torby – wersja najbardziej elegancka, papier 170 g/m2 

b) Kolor: czerwony/granatowy/zielony (do uzgodnienia z zamawiającym) 

c) Wymiary: szerokość 24,0 x 12,0 x 35,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: nadruk: dwustronny, jeden kolor 

e) Ilość: 50 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

 

Zadanie nr 2 - GADŻETY na potrzeby Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL            

(z logo/nazwa/strona) 

35. Długopis aluminiowy touch 

g) Rodzaj: Aluminiowy długopis z kolorowym lakierowanym korpusem i metalowymi 

elementami z końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Przekręcany mechanizm typu 

TWIST 
h) Kolor: mix kolorów 

i) Wymiary: 13,5 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

j) Technika nadruku: grawer jednostronny  

k) Ilość: 750 sztuk  

l) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

36.  Kubek termiczny 

Rodzaj: Kubek termiczny o klasycznym kształcie, wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność 

400 ml pozwala na zabranie ze sobą prawie dwóch szklanek ulubionego napoju. Połączenie 

błyszczącej stali i matowych, czarnych elementów tworzy ponadczasowy design. Kubek 

pasuje do większości samochodowych uchwytów na napoje, a wygodne i duże ucho pozwala 

na bezpieczne chwycenie kubka, nawet podczas jazdy autem 

a) Kolor: szaro-czarny 

b) Wymiary: pojemność 400 ml,  Ø8,4x 17,3 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Technika nadruku: grawer jednostronny 

Ilość: 20 sztuk  

d) Przykładowe zdjęcie: 

 

37.  Torby bawełniane 

a) Rodzaj: torba bawełniana z długimi uszami o gramaturze min. 145g/m2 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 42,0 x 38,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

Ilość: 50 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 

 



                                            
 

 

38. Pamięć przenośna USB typu Twister 

a) Rodzaj: przenośna pamięć USB o pojemności 16 GB. USB 2.0 lub 3.0. Okres gwarancji – 

min. 24 miesiące 

b) Pojemność: 16 GB 

c) Kolor: kolor pamięci czerwony i złoty/żółty kolor blaszki lub/i kolor pamięci żółty i czerwony 

kolor blaszki 

d) Wymiary: 5,5 x 1,9 x 1,1 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer jednostronny 

f) Ilość: 50  sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

39. Roll-up 
a) Rodzaj: roll-up wykonany z banneru blockout, matowym o gramaturze min 400 g, kaseta 

wykonana z anodowego aluminium, składany masz oraz wygodna torba transportowa, łatwy i 

szybki demontaż 

b) Wymiary: 85,0 x 200,0 cm (+/- 5,0 cm) 

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 3 sztuk (mogą być różne projekty) 

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

 



 

 

 

40. Słodycze reklamowe – krówki 

a) Rodzaj: słodycze reklamowe pod postacią krówek wyborowych - ciągutek 

b) Wymiary: 7,0 x 2,1 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: 4+0 

d) Technika nadruku: nadruk offsetowy lub cyfrowy 

e) Ilość: 5 kg  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

Zadanie nr 3 -  GADŻETY na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury PL           

(z logo/nazwa/strona) 

41. Torby bawełniane 

a) Rodzaj: torba bawełniana z długimi uszami o gramaturze min. 145g/m2 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 42,0 x 38,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

Ilość: 20 sztuk  

Przykładowe zdjęcie: 

 



                                            
 

42. Słodycze reklamowe – krówki 

a) Rodzaj: słodycze reklamowe pod postacią krówek wyborowych - ciągutek 

b) Wymiary: 7,0 x 2,1 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: 4+0 

d) Technika nadruku: nadruk offsetowy lub cyfrowy 

e) Ilość: 15 kg (pakowane w karton po 5 kg) 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

Zadanie nr 4 -  GADŻETY na potrzeby Wydziału Mechanicznego PL                                  

(z logo/nazwa/strona) 

 

43. Ołówki drewniany z gumką 

a) Rodzaj: ołówek drewniany z białą gumką, naostrzony 

b) Wymiary: 19,0 cm, Ø 0,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: mix kolorów  

d) Technika nadruku: tampodruk, jednostronnie 

e) Kolor nadruku – 2 kolory do uzgodnienia - w zależności od koloru ołówka (jasny nadruk na 

ciemnym ołówku, ciemny nadruk na jasnym ołówku) 

f) Ilość sztuk: 500 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 



 

 

 

44. Długopis aluminiowy touch 

a) Rodzaj: Aluminiowy długopis z kolorowym lakierowanym korpusem i metalowymi 

elementami z końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Przekręcany mechanizm typu 

TWIST 
b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 13,5 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny  

e) Ilość: 200 sztuk 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

45. Brelok z miarką 

a) Rodzaj: Brelok z miarką z ABS oraz z gumowymi krawędziami. Długość 1m 

b) Kolor: granatowo-czarny lub czarny 

c) Wymiary: 9,0 x 3,5 x 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 200 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 

46. Plecak 

a) Rodzaj: Plecak wykonany z poliestru z bocznymi przegrodami, komorą wewnętrzną oraz 

wyściełanymi szelkami, zapewniającymi komfort podczas noszenia. 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 38,0 x 17,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk   

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

47. Podkładka pod kubek 

a) Rodzaj: reklamowa podkładka pod kubek 

b) Kolor: mix 

c) Wymiary: sztancowana wg wykrojnika 93 x 93 mm 

d) Materiał: środek tektura 1,5 mm, spód korek 1mm 

e) Nadruk: pełny kolor CMYK + folia błyszcząca na kredzie 200 g 

f) Ilość: 100 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 



 
 

 

48. Zawieszka na bagaż 

a) Rodzaj: Zawieszka do bagażu w formie walizki, wykonana z plastiku 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 5,5 x 9,5 x 0,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 50 sztuk   

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

 

49.  Linijka 
a) Rodzaj: Plastikowa przeźroczysta linijka  

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 20,0 cm (+/- 1,0 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 200 sztuk   

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
50.  Składany parasol 

a) Rodzaj: parasol automatyczny, składany, automatyczne otwieranie i zamykanie, metalowy 

trzon, żebrowanie z włókna węglowego, końcówki metalowe, uchwyt PP, wykonany z 

poliestru 210T 

b) Kolor: czarny/granatowy 

c) Wymiary: 98,0 x 57,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk, jeden panel, jeden kolor 

e)  Ilość: 20 sztuk   

f) Przykładowe zdjęcie: 

   

 

 

51. Antystres w kształcie żarówki 

a) Rodzaj: antystres żarówka, materiał PU 

b) Kolor: biały 

c) Wymiary: 9,5 x 5,5 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość:  50 sztuk   

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

 

 

52. Eleganckie torby papierowe średnie 

a) Rodzaj: torba papierowa wykonana z kredy w kolorze czerwonym/granatowym (środek także), 

papier zalaminowany folią matową, sznurek dopasowany kolorystycznie do koloru torby – 

wersja najbardziej elegancka, papier 170 g/m2 

b) Kolor: czerwony/granatowy 

c) Wymiary: szerokość 24,0 x 12,0 x 35,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: nadruk: dwustronny, jeden kolor 

e) Ilość:  50 sztuk   

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

53. Notes A6 z gumką 
a) Rodzaj: notes w formacie A6 z zaokrąglonymi rogami, zamykany na gumkę, z wszytymi 

zakładkami, okładka z ekoskóry, 80 kartek - kartki czyste lub w linię 

b) Kolor: mix kolorów  

c) Wymiary: 9,3 x 14,4 x 1,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 100 sztuk 

f) Przykładowe zdjęcie: 
 



 
 

 

 

54. Roll-up 
a) Rodzaj: roll-up wykonany z banneru blockout, matowym o gramaturze min 400 g, kaseta 

wykonana z anodowego aluminium, składany masz oraz wygodna torba transportowa, łatwy  

i szybki demontaż 

b) Wymiary: 85,0 x 200,0 cm (+/- 5,0 cm) 

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 1 sztuka  

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 
 

55. Winder  

a) Rodzaj: flaga typu standard (skrzydło, żagiel, pióro), w zestawie z torbą transportową z 

poliestru zapinaną na zamek oraz posiadającą ozdobną kieszeń do przechowywania flagi 

b) Wymiary: flagi: 80,0 x 250,0 cm (+/- 5,0 cm), wysokość masztu: 290,0 cm, średnica 

anodowych rurek: 2,0 cm  

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 5 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 



 
56. Podstawka pod winder 

a) Rodzaj: Płaska metalowa podstawa do masztu o estetycznym wyglądzie i ciężarze 6 kg  

b) Wymiary: 30,0 x 40,0 cm 

c) Ilość: 5 sztuk 

d) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
57. Słodycze reklamowe – krówki 

a) Rodzaj: słodycze reklamowe pod postacią krówek wyborowych - ciągutek 

b) Wymiary: 7,0 x 2,1 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: 4+0 

d) Technika nadruku: nadruk offsetowy lub cyfrowy 

e) Ilość: 10 kg (pakowane w karton po 5 kg) 

f) Przykładowe zdjęcie: 



 
58. Koszulka męska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt męski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy, taśma wzmacniająca na ramionach, boki 

bezszwowe 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość: 30 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

59. Koszulka damska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt damski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość: 15 sztuk   

g) Przykładowe zdjęcie: 
 



 
 
 

 

 

 

Zadanie nr 5 -  GADŻETY na potrzeby Biura Kształcenia Międzynarodowego PL              

(z logo/nazwa/strona) 

3 rodzaje oznakowani: 

I. logotyp Erasmus oraz nazwa uczelni po angielsku 

II. logotyp PL w języku angielskim 

III. logotyp ESN oraz Erasmus + 

 

60. Ołówki drewniany z gumką 

a) Rodzaj: ołówek drewniany z białą gumką, naostrzony 

b) Wymiary: 19,0 cm, Ø 0,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: mix kolorów  

d) Technika nadruku: tampodruk, jednostronnie 

e) Kolor nadruku – 2 kolory do uzgodnienia - w zależności od koloru ołówka (jasny nadruk na 

ciemnym ołówku, ciemny nadruk na jasnym ołówku) 

f) Ilość sztuk: 1000 sztuk - I  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 



61. Długopis aluminiowy touch 

a) Rodzaj: Aluminiowy długopis z kolorowym lakierowanym korpusem i metalowymi 

elementami z końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Przekręcany mechanizm typu 

TWIST 
b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 13,5 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny  

e) Ilość: 2000 sztuk - I 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

62. Smycz sublimacyjna 

a) Rodzaj: Smycz sublimacyjna dwustronna, wykonana z poliestru 
b) Wymiary: szerokość : 1,5 cm ± 2 mm, długość: ok. 52 cm ± 5,0 cm (z karabińczykiem) 

c) Technika nadruku: sublimacja 

d) Nadruk: fullcolor 

e) Akcesoria dodatkowe opcjonalnie: uchwyt do telefonu komórkowego, karabińczyk,  

f) Ilość: 50 sztuk - III  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

63. Brelok z miarką 

a) Rodzaj: Brelok z miarką z ABS oraz z gumowymi krawędziami. Długość 1m 

b) Kolor: granatowo-czarny lub czarny 

c) Wymiary: 9,0 x 3,5 x 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 500 sztuk - II 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
64. Opaski odblaskowe 

a) Rodzaj: Plastikowe opaski odblaskowe na rękę 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 3,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

Ilość: 2000 sztuk - I 

e) Przykładowe zdjęcie: 

    

 

65.  Balony reklamowe 

a) Rodzaj: Gumowe balony reklamowe, o wadze ok 5g 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: średnica ok 30 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk jednostronny, jeden kolor 

Ilość: 100 sztuk – II 

e) Przykładowe zdjęcie: 

 



                                             

66.  Ceramiczny kubek z łyżeczką 

a) Rodzaj: Dwukolorowy ceramiczny kubek z łyżeczką w kolorze wnętrza kubka, pojemność 

250 ml, zapakowany w pudełko 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: pojemność 250 ml,  Ø7,0 x 10,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: kalka/transfer jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 100 sztuk - I 

          50 sztuk - III 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

67.  Kubek termiczny 

Rodzaj: Kubek termiczny o klasycznym kształcie, wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność 

400 ml pozwala na zabranie ze sobą prawie dwóch szklanek ulubionego napoju. Połączenie 

błyszczącej stali i matowych, czarnych elementów tworzy ponadczasowy design. Kubek 

pasuje do większości samochodowych uchwytów na napoje, a wygodne i duże ucho pozwala 

na bezpieczne chwycenie kubka, nawet podczas jazdy autem 

e) Kolor: szaro-czarny 

f) Wymiary: pojemność 400 ml,  Ø8,4x 17,3 cm (+/- 0,2 cm) 

g) Technika nadruku: grawer jednostronny 

Ilość: 50 sztuk - II 

h) Przykładowe zdjęcie: 



 

68.  Torby bawełniane 

a) Rodzaj: torba bawełniana z długimi uszami o gramaturze min. 145g/m2 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 42,0 x 38,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

Ilość: 2000 sztuk -I 

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

                                            
 

 

69. Pamięć przenośna USB typu Twister 

a) Rodzaj: przenośna pamięć USB o pojemności 16 GB. USB 2.0 lub 3.0. Okres gwarancji – 

min. 24 miesiące 

b) Pojemność: 16 GB 

c) Kolor: kolor pamięci czerwony i złoty/żółty kolor blaszki lub/i kolor pamięci żółty i czerwony 

kolor blaszki 

d) Wymiary: 5,5 x 1,9 x 1,1 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer jednostronny 

f) Ilość: 150 sztuk - I 

g) Przykładowe zdjęcie: 



 

70. Plecako-worek 

a) Rodza:j Plecak-worek na sznurkach, wykonany z materiału non-woven, wykonany z 

polipropylen/non-wovem, 210D 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 42,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

e) Ilość:  200 sztuk - I 

f) Przykładowe zdjęcie: 
 

 

 

 

71. Zestaw 3 w 1 (brelok, czyścik i stojak na telefon) 

a) Rodzaj: Brelok do kluczy, czyścik do ekranu i stojak na telefon, wykonany z plastiku 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 2,0 x 4,8 x 1,3 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 500 sztuk - I 

          1000 sztuk - II 
f) Przykładowe zdjęcie: 



 

 

 

72. Podkładka pod kubek 

a) Rodzaj: reklamowa podkładka pod kubek 

b) Kolor: mix 

c) Wymiary: sztancowana wg wykrojnika 93 x 93 mm 

d) Materiał: środek tektura 1,5 mm, spód korek 1mm 

e) Nadruk: pełny kolor CMYK + folia błyszcząca na kredzie 200 g 

f) Ilość: 1000 sztuk - I 

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 
 

73. Zawieszka na bagaż 

a) Rodzaj: Zawieszka do bagażu w formie walizki, wykonana z plastiku 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 5,5 x 9,5 x 0,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 500 sztuk - I 

         1000 sztuk - II 

f) Przykładowe zdjęcie: 



 
 

74.  Linijka 
a) Rodzaj: Plastikowa przeźroczysta linijka  

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 20,0 cm (+/- 1,0 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 2000 sztuk - I 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
75. Antystres w kształcie żarówki 

a) Rodzaj: antystres żarówka, materiał PU 

b) Kolor: biały 

c) Wymiary: 9,5 x 5,5 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 200 sztuk - I  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

 

 

76. Torby papierowe ekologiczna 

a) Rodzaj: wykonana z ekologicznego prążkowanego papieru w kolorze granatowym, uchwyt ze 

skręconego papieru w kolorze granatowym 

b) Kolor: eko i granat 

c) Wymiary: 18,0 x 8,0 x 22,0 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk dwustronny, 1 kolor (wielkość nadruku: ok Ø 11,0 cm) 

e) Ilość: 1000 sztuk - I 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

77. Eleganckie torby papierowe średnie 

a) Rodzaj: torba papierowa wykonana z kredy w kolorze czerwonym/granatowym (środek także), 

papier zalaminowany folią matową, sznurek dopasowany kolorystycznie do koloru torby – 

wersja najbardziej elegancka, papier 170 g/m2 

b) Kolor: czerwony/granatowy 

c) Wymiary: szerokość 24,0 x 12,0 x 35,0 cm (+/- 2,0 cm) 



d) Technika nadruku: nadruk: dwustronny, jeden kolor 

e) Ilość: 200 sztuk - I 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

 

 

78. Notes A6 z gumką 
a) Rodzaj: notes w formacie A6 z zaokrąglonymi rogami, zamykany na gumkę, z wszytymi 

zakładkami, okładka z ekoskóry, 80 kartek - kartki czyste lub w linię 

b) Kolor: mix kolorów  

c) Wymiary: 9,3 x 14,4 x 1,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 100 sztuk - I 

f) Przykładowe zdjęcie: 
 

 
 

 

 

79. Roll-up 
a) Rodzaj: roll-up wykonany z banneru blockout, matowym o gramaturze min 400 g, kaseta 

wykonana z anodowego aluminium, składany masz oraz wygodna torba transportowa, łatwy i 

szybki demontaż 

b) Wymiary: 85,0 x 200,0 cm (+/- 5,0 cm) 

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 1 sztuka - I 



e) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 
 

 

80. Słodycze reklamowe – krówki 

a) Rodzaj: słodycze reklamowe pod postacią krówek wyborowych - ciągutek 

b) Wymiary: 7,0 x 2,1 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: 4+0 

d) Technika nadruku: nadruk offsetowy lub cyfrowy 

e) Ilość: 10 kg – I (pakowane w katon po 5 kg) 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
81. Koszulka męska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt męski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy, taśma wzmacniająca na ramionach, boki 

bezszwowe 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość:  30 sztuk - III 

g) Przykładowe zdjęcie: 



 

 

82. Koszulka damska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt damski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość: 30 sztuk  - III 

g) Przykładowe zdjęcie: 
 

 
 

 

 

 

 

 



Zadanie nr 6 -  GADŻETY na potrzeby CINT PL (logo/nazwa/strona 

CINT/Wydawnictwa/Biblioteki) *jedno logo lub dwa lub trzy jednocześnie 

 

83. Ołówki drewniany z gumką 

a) Rodzaj: ołówek drewniany z białą gumką, naostrzony 

b) Wymiary: 19,0 cm, Ø 0,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: mix kolorów  

d) Technika nadruku: tampodruk, jednostronnie 

e) Kolor nadruku – 2 kolory do uzgodnienia - w zależności od koloru ołówka (jasny nadruk na 

ciemnym ołówku, ciemny nadruk na jasnym ołówku) 

f) Ilość sztuk:  200 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

84. Smycz sublimacyjna 
a) Rodzaj: Smycz sublimacyjna dwustronna, wykonana z poliestru 
b) Wymiary: szerokość : 1,5 cm ± 2 mm, długość: ok. 52 cm ± 5,0 cm (z karabińczykiem) 

c) Technika nadruku: sublimacja 

d) Nadruk: fullcolor 

e) Akcesoria dodatkowe opcjonalnie: uchwyt do telefonu komórkowego, karabińczyk,  

f) Ilość: 100 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

85. Podkładka pod kubek 

a) Rodzaj: reklamowa podkładka pod kubek 

b) Kolor: mix 

c) Wymiary: sztancowana wg wykrojnika 93 x 93 mm 

d) Materiał: środek tektura 1,5 mm, spód korek 1mm 



e) Nadruk: pełny kolor CMYK + folia błyszcząca na kredzie 200 g 

f) Ilość: 50 sztuk   

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 
 

 

86. Torby papierowe ekologiczna 

a) Rodzaj: wykonana z ekologicznego prążkowanego papieru w kolorze granatowym, uchwyt ze 

skręconego papieru w kolorze granatowym 

b) Kolor: eko i granat 

c) Wymiary: 18,0 x 8,0 x 22,0 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk dwustronny, jeden kolor (wielkość nadruku: ok Ø 11,0 cm) 

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

 

 

87. Eleganckie torby papierowe średnie 

a) Rodzaj: torba papierowa wykonana z kredy w kolorze czerwonym/granatowym (środek także), 

papier zalaminowany folią matową, sznurek dopasowany kolorystycznie do koloru torby – 

wersja najbardziej elegancka, papier 170 g/m2 

b) Kolor: czerwony/granatowy 

c) Wymiary: szerokość 24,0 x 12,0 x 35,0 cm (+/- 2,0 cm) 



d) Technika nadruku: nadruk: dwustronny, jeden kolor 

e) Ilość: 70  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

 

88. Roll-up 
a) Rodzaj: roll-up wykonany z banneru blockout, matowym o gramaturze min 400 g, kaseta 

wykonana z anodowego aluminium, składany masz oraz wygodna torba transportowa, łatwy i 

szybki demontaż 

b) Wymiary: 85,0 x 200,0 cm (+/- 5,0 cm) 

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 4 sztuki (różne projekty) 

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

 

Zadanie nr 7 -  GADŻETY na potrzeby Wydziału Mechanicznego PL  

(logo/nazwa/strona projektu) 

 

89. Długopis aluminiowy touch 

a) Rodzaj: Aluminiowy długopis z kolorowym lakierowanym korpusem i metalowymi 

elementami z końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Przekręcany mechanizm typu 

TWIST 
b) Kolor: mix kolorów 



c) Wymiary: 13,5 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny  

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

 

90.  Kubek termiczny 

Rodzaj: Kubek termiczny o klasycznym kształcie, wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność 

400 ml pozwala na zabranie ze sobą prawie dwóch szklanek ulubionego napoju. Połączenie 

błyszczącej stali i matowych, czarnych elementów tworzy ponadczasowy design. Kubek 

pasuje do większości samochodowych uchwytów na napoje, a wygodne i duże ucho pozwala 

na bezpieczne chwycenie kubka, nawet podczas jazdy autem 

a) Kolor: szaro-czarny 

b) Wymiary: pojemność 400 ml,  Ø8,4x 17,3 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Technika nadruku: grawer jednostronny 

Ilość: 60  sztuk  

d) Przykładowe zdjęcie: 

 

91. Plecak 

a) Rodzaj: Plecak wykonany z poliestru z bocznymi przegrodami, komorą wewnętrzną oraz 

wyściełanymi szelkami, zapewniającymi komfort podczas noszenia. 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 38,0 x 17,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 60   

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

 

92. Ładowarka samochodowa  

a) Rodzaj: Ładowarka samochodowa z tworzywa o opływowym kształcie pozwalająca na 

ładowanie dwóch urządzeń mobilnych jednocześnie przez porty USB. Posiada diodę 

sygnalizującą ładowanie. Parametry: moc wejścia 12V, moc wyjścia 5V/2.1A + 1A 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 8,0 x 3,6 x 2,6 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
93.  Okulary przeciwsłoneczne 

a) Rodzaj: okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV 400, kolorowe szkła, jednolite oprawki 

b) Kolor: mix kolorów (min. 7 kolorów) 

c) Wymiary: 14,5 x 14,5 x 5 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 60  sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

 

 

94. Notes A6 z gumką 
a) Rodzaj: notes w formacie A6 z zaokrąglonymi rogami, zamykany na gumkę, z wszytymi 

zakładkami, okładka z ekoskóry, 80 kartek - kartki czyste lub w linię 

b) Kolor: mix kolorów  

c) Wymiary: 9,3 x 14,4 x 1,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 

 
95. Roll-up 

a) Rodzaj: roll-up wykonany z banneru blockout, matowym o gramaturze min 400 g, kaseta 

wykonana z anodowego aluminium, składany masz oraz wygodna torba transportowa, łatwy i 

szybki demontaż 

b) Wymiary: 85,0 x 200,0 cm (+/- 5,0 cm) 

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 1 sztuka  

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

 



 
 

96. Słodycze reklamowe – krówki 

a) Rodzaj: słodycze reklamowe pod postacią krówek wyborowych - ciągutek 

b) Wymiary: 7,0 x 2,1 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: 4+0 

d) Technika nadruku: nadruk offsetowy lub cyfrowy 

e) Ilość: 5 kg (pakowane w karton) 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

Zadanie nr 8 -  GADŻETY na potrzeby Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL 

(logo/nazwa/strona katedry wydziału) 

97. Ołówki drewniany z gumką 

a) Rodzaj: ołówek drewniany z białą gumką, naostrzony 

b) Wymiary: 19,0 cm, Ø 0,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: mix kolorów  

d) Technika nadruku: tampodruk, jednostronnie 

e) Kolor nadruku – 2 kolory do uzgodnienia - w zależności od koloru ołówka (jasny nadruk na 

ciemnym ołówku, ciemny nadruk na jasnym ołówku) 

f) Ilość sztuk: 20  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

 

98. Długopis aluminiowy touch 

a) Rodzaj: Aluminiowy długopis z kolorowym lakierowanym korpusem i metalowymi 

elementami z końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Przekręcany mechanizm typu 

TWIST 
b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 13,5 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny  

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

99. Smycz sublimacyjna 
a) Rodzaj: Smycz sublimacyjna dwustronna, wykonana z poliestru 
b) Wymiary: szerokość : 1,5 cm ± 2 mm, długość: ok. 52 cm ± 5,0 cm (z karabińczykiem) 

c) Technika nadruku: sublimacja 

d) Nadruk: fullcolor 

e) Akcesoria dodatkowe opcjonalnie: uchwyt do telefonu komórkowego, karabińczyk,  

f) Ilość: 20 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

100. Kubek termiczny 

Rodzaj: Kubek termiczny o klasycznym kształcie, wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność 

400 ml pozwala na zabranie ze sobą prawie dwóch szklanek ulubionego napoju. Połączenie 

błyszczącej stali i matowych, czarnych elementów tworzy ponadczasowy design. Kubek 

pasuje do większości samochodowych uchwytów na napoje, a wygodne i duże ucho pozwala 

na bezpieczne chwycenie kubka, nawet podczas jazdy autem 

a) Kolor: szaro-czarny 

b) Wymiary: pojemność 400 ml,  Ø8,4x 17,3 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Technika nadruku: grawer jednostronny 

Ilość: 5 sztuk  

d) Przykładowe zdjęcie: 

 

101.  Torby bawełniane 

a) Rodzaj: torba bawełniana z długimi uszami o gramaturze min. 145g/m2 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 42,0 x 38,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

Ilość: 5 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 

 



                                            
 

 

102. Pamięć przenośna USB typu Twister 

a) Rodzaj: przenośna pamięć USB o pojemności 16 GB. USB 2.0 lub 3.0. Okres gwarancji – 

min. 24 miesiące 

b) Pojemność: 16 GB 

c) Kolor: kolor pamięci czerwony i złoty/żółty kolor blaszki lub/i kolor pamięci żółty i czerwony 

kolor blaszki 

d) Wymiary: 5,5 x 1,9 x 1,1 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer jednostronny 

f) Ilość: 10 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

103. Metalowy power bank 

a) Rodzaj: Metalowy Power Bank - 2200 mAh, wejście 5V/500mA, wyjście 5V/1A, dioda 

wskazująca poziom naładowania, w komplecie kabel micro USB 

b) Pojemność: 2200 mAh 

c) Kolor: mix kolorów 

d) Wymiary: 9,4 x 2,2 x 2,2 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer jednostronny 

h) Ilość: 5 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 

104. Plecak 

a) Rodzaj: Plecak wykonany z poliestru z bocznymi przegrodami, komorą wewnętrzną oraz 

wyściełanymi szelkami, zapewniającymi komfort podczas noszenia. 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 38,0 x 17,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 5 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

 

105. Kieszonkowy uchwyt do robienia zdjęć selfie 

a) Rodzaj: Niewielkich rozmiarów uchwyt do robienia zdjęć selfie z łatwością zmieści się w 

kieszeni. Wykonane z ABS oraz stali nierdzewnej urządzenie wystarczy bezpośrednio 

połączyć z telefonem przy pomocy kabla z końcówką audio jack, nie ma potrzeby korzystania 

z bezprzewodowego połączenia. Kompatybilny z telefonami Android i iOS 
b) Kolor: czarny/biały 

c) Wymiary: długość złożonego produktu – 15,0 cm, po rozłożeniu 52,0 cm (+/- 1,0 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 2 sztuki 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

 

 

106. Eleganckie torby papierowe średnie 

a) Rodzaj: torba papierowa wykonana z kredy w kolorze czerwonym/granatowym (środek także), 

papier zalaminowany folią matową, sznurek dopasowany kolorystycznie do koloru torby – 

wersja najbardziej elegancka, papier 170 g/m2 

b) Kolor: czerwony/granatowy 

c) Wymiary: szerokość 24,0 x 12,0 x 35,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: nadruk: dwustronny, jeden kolor 

e) Ilość: 10 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

 

107. Koszulka męska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt męski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy, taśma wzmacniająca na ramionach, boki 

bezszwowe 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość: 10 sztuki  

g) Przykładowe zdjęcie: 



 

108. Koszulka damska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt damski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość: 3 sztuki  

g) Przykładowe zdjęcie: 
 

 
 
 

109. Męska rozpinana bluza z kapturem 
a) Rodzaj: bluza typu kangurówka, min. 80% bawełna, max 20% poliester, wewnątrz czesana, 

kaptur jednowarstwowy, troczki w kolorze dzianiny, szwy boczne, ściągacz przy mankietach  

i u dołu, kieszeń typu kangur z przodu 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 280 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk / haft 

f) Nadruk: jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 / haft na piersi (do uzgodnienia) 

g) Ilość:10 sztuk  

h) Przykładowe zdjęcie: 
 



 
 
 

110. Rozpinana bluza z kapturem 
a) Bluza typu kangurówka, min. 80% bawełna, max 20% poliester, wewnątrz czesana, kaptur 

jednowarstwowy, troczki w kolorze dzianiny, szwy boczne, ściągacz przy mankietach i u dołu, 

kieszeń typu kangur z przodu 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 280 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk / haft 

f) Nadruk: jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 / haft na piersi (do uzgodnienia) 

g) Ilość: 2 sztuki  

h) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

 

Zadanie nr 9 -  GADŻETY na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury PL – 

rekrutacja (logo/nazwa/strona wydziału)  

111. Ołówki drewniany z gumką 

a) Rodzaj: ołówek drewniany z białą gumką, naostrzony 

b) Wymiary: 19,0 cm, Ø 0,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: mix kolorów  

d) Technika nadruku: tampodruk, jednostronnie 

e) Kolor nadruku – 2 kolory do uzgodnienia - w zależności od koloru ołówka (jasny nadruk na 

ciemnym ołówku, ciemny nadruk na jasnym ołówku) 



f) Ilość sztuk: 250 sztuk 

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

112. Długopis aluminiowy touch 

a) Rodzaj: Aluminiowy długopis z kolorowym lakierowanym korpusem i metalowymi 

elementami z końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Przekręcany mechanizm typu 

TWIST 
b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 13,5 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: grawer jednostronny  

e) Ilość: 250 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

113. Smycz sublimacyjna 

a) Rodzaj: Smycz sublimacyjna dwustronna, wykonana z poliestru 
b) Wymiary: szerokość : 1,5 cm ± 2 mm, długość: ok. 52 cm ± 5,0 cm (z karabińczykiem) 

c) Technika nadruku: sublimacja 

d) Nadruk: fullcolor 

e) Akcesoria dodatkowe opcjonalnie: uchwyt do telefonu komórkowego, karabińczyk,  

f) Ilość: 250 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 



 

114. Brelok z miarką 

a) Rodzaj: Brelok z miarką z ABS oraz z gumowymi krawędziami. Długość 1m 

b) Kolor: granatowo-czarny lub czarny 

c) Wymiary: 9,0 x 3,5 x 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 250 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

115. Opaski odblaskowe 

a) Rodzaj: Plastikowe opaski odblaskowe na rękę 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 3,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

Ilość: 250 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 



    

 

116. Pamięć przenośna USB typu Twister 

a) Rodzaj: przenośna pamięć USB o pojemności 16 GB. USB 2.0 lub 3.0. Okres gwarancji – 

min. 24 miesiące 

b) Pojemność: 16 GB 

c) Kolor: kolor pamięci czerwony i złoty/żółty kolor blaszki lub/i kolor pamięci żółty i czerwony 

kolor blaszki 

d) Wymiary: 5,5 x 1,9 x 1,1 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer jednostronny 

f) Ilość: 2 sztuki  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

117. Antystres w kształcie żarówki 

a) Rodzaj: antystres żarówka, materiał PU 

b) Kolor: biały 

c) Wymiary: 9,5 x 5,5 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

118. Torby papierowe ekologiczna 

a) Rodzaj: wykonana z ekologicznego prążkowanego papieru w kolorze granatowym, uchwyt ze 

skręconego papieru w kolorze granatowym 

b) Kolor: eko i granat 

c) Wymiary: 18,0 x 8,0 x 22,0 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk dwustronny, jeden kolor (wielkość nadruku: ok Ø 11,0 cm) 

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

 

 

119. Notes A6 z gumką 
a) Rodzaj: notes w formacie A6 z zaokrąglonymi rogami, zamykany na gumkę, z wszytymi 

zakładkami, okładka z ekoskóry, 80 kartek - kartki czyste lub w linię 

b) Kolor: mix kolorów  

c) Wymiary: 9,3 x 14,4 x 1,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 



 

 

120. Koszulka męska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt męski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy, taśma wzmacniająca na ramionach, boki 

bezszwowe 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość: 20 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

121. Koszulka damska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt damski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość: 20 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 
 



 
 

 

 

 

 Zadanie nr 10 - GADŻETY na potrzeby Wydziału Zarządzania PL  

(logo/nazwa/strona wydziału) 

 

122. Ołówki drewniany z gumką 

a) Rodzaj: ołówek drewniany z białą gumką, naostrzony 

b) Wymiary: 19,0 cm, Ø 0,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: mix kolorów  

d) Technika nadruku: tampodruk, jednostronnie 

e) Kolor nadruku – 2 kolory do uzgodnienia - w zależności od koloru ołówka (jasny nadruk na 

ciemnym ołówku, ciemny nadruk na jasnym ołówku) 

f) Ilość sztuk: 150 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

123. Długopis aluminiowy touch 

a) Rodzaj: Aluminiowy długopis z kolorowym lakierowanym korpusem i metalowymi 

elementami z końcówką do obsługi ekranów dotykowych. Przekręcany mechanizm typu 

TWIST 
b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 13,5 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 



d) Technika nadruku: grawer jednostronny  

e) Ilość: 350 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

124. Smycz sublimacyjna 
a) Rodzaj: Smycz sublimacyjna dwustronna, wykonana z poliestru 
b) Wymiary: szerokość : 1,5 cm ± 2 mm, długość: ok. 52 cm ± 5,0 cm (z karabińczykiem) 

c) Technika nadruku: sublimacja 

d) Nadruk: fullcolor 

e) Akcesoria dodatkowe opcjonalnie: uchwyt do telefonu komórkowego, karabińczyk,  

f) Ilość: 50 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

125. Brelok z miarką 

a) Rodzaj: Brelok z miarką z ABS oraz z gumowymi krawędziami. Długość 1m 

b) Kolor: granatowo-czarny lub czarny 

c) Wymiary: 9,0 x 3,5 x 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 200 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

126.  Balony reklamowe 

a) Rodzaj: Gumowe balony reklamowe, o wadze ok 5g 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: średnica ok 30 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk jednostronny, jeden kolor 

Ilość: 50 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

                                             

127.  Ceramiczny kubek z łyżeczką 

a) Rodzaj: Dwukolorowy ceramiczny kubek z łyżeczką w kolorze wnętrza kubka, pojemność 

250 ml, zapakowany w pudełko 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: pojemność 250 ml,  Ø7,0 x 10,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: kalka/transfer jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 50 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 

128.  Torby bawełniane 

a) Rodzaj: torba bawełniana z długimi uszami o gramaturze min. 145g/m2 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 42,0 x 38,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

Ilość: 50 sztuk  

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

                                            
 

 

129. Pamięć przenośna USB typu Twister 

a) Rodzaj: przenośna pamięć USB o pojemności 16 GB. USB 2.0 lub 3.0. Okres gwarancji – 

min. 24 miesiące 

b) Pojemność: 16 GB 

c) Kolor: kolor pamięci czerwony i złoty/żółty kolor blaszki lub/i kolor pamięci żółty i czerwony 

kolor blaszki 

d) Wymiary: 5,5 x 1,9 x 1,1 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer jednostronny 

f) Ilość: 25 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 



 

130. Zawieszka na bagaż 

a) Rodzaj: Zawieszka do bagażu w formie walizki, wykonana z plastiku 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 5,5 x 9,5 x 0,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

131.  Linijka 
a) Rodzaj: Plastikowa przeźroczysta linijka  

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 20,0 cm (+/- 1,0 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 100 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

132. Temperówka z gumką 
a) Rodzaj: plastikowa temperówka z gumką 

b) Kolor: mix kolorów  

c) Wymiary: 5,2 x 2,5 x 1,7 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 150 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

 
 

 

 

 

133. Torby papierowe ekologiczna 

a) Rodzaj: wykonana z ekologicznego prążkowanego papieru w kolorze granatowym, uchwyt ze 

skręconego papieru w kolorze granatowym 

b) Kolor: eko i granat 

c) Wymiary: 18,0 x 8,0 x 22,0 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk dwustronny, jeden kolor (wielkość nadruku: ok Ø 11,0 cm) 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 
 

134. Eleganckie torby papierowe średnie 

a) Rodzaj: torba papierowa wykonana z kredy w kolorze czerwonym/granatowym (środek także), 

papier zalaminowany folią matową, sznurek dopasowany kolorystycznie do koloru torby – 

wersja najbardziej elegancka, papier 170 g/m2 

b) Kolor: czerwony/granatowy 

c) Wymiary: szerokość 24,0 x 12,0 x 35,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: nadruk: dwustronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

135. Notes A6 z gumką 
a) Rodzaj: notes w formacie A6 z zaokrąglonymi rogami, zamykany na gumkę, z wszytymi 

zakładkami, okładka z ekoskóry, 80 kartek - kartki czyste lub w linię 

b) Kolor: mix kolorów  

c) Wymiary: 9,3 x 14,4 x 1,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 50 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 



 
 

 

 

136. Roll-up 
a) Rodzaj: roll-up wykonany z banneru blockout, matowym o gramaturze min 400 g, kaseta 

wykonana z anodowego aluminium, składany masz oraz wygodna torba transportowa, łatwy i 

szybki demontaż 

b) Wymiary: 85,0 x 200,0 cm (+/- 5,0 cm) 

c) Technika nadruku: solwentowy, jednostronny, 4+0  

d) Ilość: 2 sztuki (mogą być różne projekty) 

e) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 
 

137. Słodycze reklamowe – krówki 

a) Rodzaj: słodycze reklamowe pod postacią krówek wyborowych - ciągutek, 

b) Wymiary: 7,0 x 2,1 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Kolor: 4+0 

d) Technika nadruku: nadruk offsetowy lub cyfrowy 

e) Ilość: 20 kg (pakowane po 5 kg) 

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
138.  Skarpetki reklamowe 

a) Rodzaj: skarpetki reklamowe krótkie 

b) Wymiary: mix rozmiarów 

c) Skład: 80% bawełna czesana, 15% poliamid, 5% elastan 

d) Nadruk: full color  

e) Ilość: 50 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

139. Koszulka męska z logo 

a) Rodzaj: t-shirt męski, 100 % bawełna stabilizowana, półczesana ring-spun (wysoka jakość 

materiału), ściągacze z lycrą, podwójne szwy, taśma wzmacniająca na ramionach, boki 

bezszwowe 

b) Kolor: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

c) Rozmiar: mix (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

d) Gramatura: min. 190 g/m2 

e) Technika nadruku: sitodruk, jeden kolor, jednostronnie w formacie A4 

f) Ilość: 25 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 



 

140. Peleryna przeciwdeszczowa w kuli 

a) Rodzaj: peleryna  w plastikowym pudełku z karabińczykiem (materiał- PVC, ABS) 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary:  ok. Ø 6,4 x 12,8 cm  (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Rozmiar nadruku: ok. 2,5x2,5 cm 

f) Ilość: 30 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie:  

 
 

141. Chusteczki nawilżane 
a) Rodzaj: Szczelne opakowanie z nawilżonymi chusteczkami, 10 szt. 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 15 x 8 x 1,5 cm (+/- 0,2 cm) 
d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 
e) Ilość: 30 sztuk  
f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
 

142. Pomadka ochronna 
a) Rodzaj: pomadka ochronna z filtrem SPF 15 
b) Kolor: mix kolorów 
c) Wymiary: Ø 1,9 x 7 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 
e) Ilość: 50 sztuk  
f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

143. Słuchawki douszne 

a) Rodzaj: Słuchawki douszne z wtyczką Jack 3,5 mm w etui 

b) Wymiary: 8 x 7,8 x 1,2 cm (+/- 0,5 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk na etui jednostronny, jeden kolor 

d) Kolor: czarny 

e) Ilość: 15 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 



 
144. Kubek bambusowy 

a) Rodzaj: kubek termiczny jednowarstwowy wykonany z wytrzymałego włókna 

bambusowego, posiada silikonową pokrywkę z otworem do picia i gumą do uchwytu 

b) Wymiary: Ø9 x 14,0 cm, pojemność ok 400 ml  (+/- 2,0 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

d) Mix kolorów 

e) Ilość:  10 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 

 
 

 

145. Dmuchana piłka plażowa 

a) Rodzaj: dmuchana piłka plażowa wykonana z materiału PVC 

b) Wymiary: Ø26 cm (+/- 0,5 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

d) Mix kolorów 

e) Ilość:  20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 

 

 
 

 

 

 

146. Plecako-worek 

a) Rodzaj: Plecak-worek na sznurkach, wykonany z materiału non-woven, wykonany  

z polipropylen/non-woven, 210D 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 30,0 x 42,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

e) Ilość: 10 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 

 
 

 

147. Zasłona na kamerę 

a) Rodzaj: Zasłona na kamerę internetową i czyścik do ekranu 2 w 1 wykonana z materiału 

ABS 

b) Wymiary: 3 x 2,5 x 1,8 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

d) Kolor: czarny 

e) Ilość: 30 sztuk  



f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

148. Świeczka zapachowa 

a) Rodzaj: Świeczka zapachowa w metalowej puszce o zapachu waniliowym 

b) Wymiary: Ø 6 x 4,5 cm (+/- 0,5 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk/grawer jednostronny, jeden kolor 

d) Kolor: biały  

e) Ilość: 10 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 

 

 
 

 

149. Zestaw 3 w 1 (brelok, czyścik i stojak na telefon) 

a) Rodzaj: Brelok do kluczy, czyścik do ekranu i stojak na telefon, wykonany z plastiku 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 2,0 x 4,8 x 1,3 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

150. Etui na karty kredytowe 

a) Rodzaj: Aluminiowe etui na karty kredytowe z ochroną RFID 

b) Wymiary: 8,9 x 5,8 x 0,7 cm (+/- 0,2 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk/grawer jednostronny, jeden kolor 

d) Kolor: czerwony 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 

 
 

 

 

151. Brelok do kluczy  

a) Rodzaj: Brelok do kluczy, otwieracz do butelek, lampka 3 LED (metal, aluminium) 

b) Wymiary: Ø1,7 x 7 cm (+/- 0,5 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

d) Mix kolorów 

e) Ilość: 10 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 
 



 
 

152. Miętówki w metalowym pudełeczku 

a) Rodzaj: Metalowy pojemnik z miętówkami bez cukru, ok. 40 szt. 

b) Wymiary: Ø4,5 x 1,5 cm (+/- 0,5 cm) 

c) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

d) Kolor: mix kolorów 

e) Ilość: 50 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 
 

 

 

 

 

153. Bibuła prasowana 

a) Rodzaj: Bibuła gładka, prasowana 

b) Wymiary arkusza: ok. 500x750 mm 

c) Technika nadruku: znak wodny z logo  

d) Kolor: mix kolorów 

e) Ilość:  1 paczka (480 arkuszy) 

f) Przykładowe zdjęcie: 
 



 

 

154. Papier do pakowania 

a) Rodzaj: Papier drzewny, powlekany (kredowy), matowy 65g 

b) Wymiary arkusza: ok. 980x680 mm 

c) Technika nadruku: jednostronny, full color  

d) Kolor: kremowy 

e) Ilość:  50 arkuszy 

f) Przykładowe zdjęcie: 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155. Wstążka  

a) Rodzaj: Wstążka z satyny, szeroka 

b) Wymiary: szerokość ok. 2 cm  

c) Technika nadruku: płaski nadruk logo, jeden kolor 

d) Kolor: kremowy 

e) Ilość: 100 mb 

f) Przykładowe zdjęcie: 
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156. Smycz sublimacyjna 

a) Rodzaj: Smycz sublimacyjna dwustronna, wykonana z poliestru 
b) Wymiary: szerokość : 1,5 cm ± 2 mm, długość: ok. 52 cm ± 5,0 cm (z karabińczykiem) 

c) Technika nadruku: sublimacja 

d) Nadruk: fullcolor 

e) Akcesoria dodatkowe opcjonalnie: uchwyt do telefonu komórkowego, karabińczyk,  

f) Ilość: 20 sztuk  

g) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

157. Brelok z miarką 

a) Rodzaj: Brelok z miarką z ABS oraz z gumowymi krawędziami. Długość 1m 

b) Kolor: granatowo-czarny lub czarny 

c) Wymiary: 9,0 x 3,5 x 1,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 



 

 

158.  Ceramiczny kubek z łyżeczką 

a) Rodzaj: Dwukolorowy ceramiczny kubek z łyżeczką w kolorze wnętrza kubka, pojemność 

250 ml, zapakowany w pudełko 

b) Kolor: mix kolorów (do uzgodnienia z zamawiającym) 

c) Wymiary: pojemność 250 ml,  Ø7,0 x 10,0 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Technika nadruku: kalka/transfer jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

159. Torby bawełniane 

a) Rodzaj: torba bawełniana z długimi uszami o gramaturze min. 145g/m2 

b) Kolor: mix kolorów 

c) Wymiary: 42,0 x 38,0 cm (+/- 3,0 cm) 

d) Technika nadruku: sitodruk/termotransfer jednostronny, jeden kolor w formacie A4 

e) Ilość: 20 sztuk  

Przykładowe zdjęcie: 

 



                                            
 

 

160. Antystres w kształcie żarówki 

a) Rodzaj: antystres żarówka, materiał PU 

b) Kolor: biały 

c) Wymiary: 9,5 x 5,5 cm (+/- 0,5 cm) 

d) Technika nadruku: tampodruk jednostronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 

 

 
 

161. Eleganckie torby papierowe średnie 

a) Rodzaj: torba papierowa wykonana z kredy w kolorze czerwonym/granatowym (środek także), 

papier zalaminowany folią matową, sznurek dopasowany kolorystycznie do koloru torby – 

wersja najbardziej elegancka, papier 170 g/m2 

b) Kolor: czerwony/granatowy 

c) Wymiary: szerokość 24,0 x 12,0 x 35,0 cm (+/- 2,0 cm) 

d) Technika nadruku: nadruk: dwustronny, jeden kolor 

e) Ilość: 20 sztuk  

f) Przykładowe zdjęcie: 



 

 
 

162. Zestaw piśmienniczy 
a) Rodzaj: zestaw piśmienniczy składający się z metalowego długopisu oraz pióra w eleganckim 

etui z ekoskóry 
b) Kolor: czarny 
c) Wymiary: 14 x 1,2 cm (+/- 0,2 cm)- długopis, pióro oraz 17,5 x 7,0 x 3,8 cm (+/- 0,2 cm)- etui 
d) Technika nadruku: grawer na długopisie i piórze  
e) Ilość: 15 sztuk 
f) Przykładowe zdjęcie: 

  

 

 

163. Metalowy długopis wielofunkcyjny w metalowym pudełku 

a) Rodzaj: metalowy długopis z białą diodą LED, czerwonym wskaźnikiem laserowym, „touch 

panem”, niebieskim wkładem oraz bateriami w zestawie 

b) Kolor: srebrny 

c) Wymiary:  ø 1 x 12,5 cm (+/- 0,2 cm) 

d) Wymiary opakowania: 17,8 x 2 x 4 cm (+/- 0,2 cm) 

e) Technika nadruku: grawer na długopisie oraz tampodruk na pudełku  

f) Ilość: 15 sztuk 

g) Przykładowe zdjęcie: 

 



 
164. Zestaw upominkowy  

a. Rodzaj: zestaw upominkowy zawierający elegancki wizytownik z ekoskóry PU i metalu oraz 

długopisu wykończonego ekoskórą PU z funkcja touch pena. Całość zapakowana w czarne 

pudełko 

b. Wymiary: 16,8 x 16,8 x 3,3 cm (+/- 0,2 cm) etui, 9,7 x 6,4 x 1,4 cm (+/- 0,2 cm) wizytownik, 

12 x Ø 1,0 cm (+/- 0,2 cm) touch pen 

c. Kolor: czarny  

d. Technika nadruku: grawerowanie na długopisie i wizytowniku, tampodruk na etui  

e. Ilość: 15 sztuk 

f. Przykładowe zdjęcie: 

 

 

 

 

 

 


