Pieńsk, dnia 15-05-2018 roku

Sprawa nr OP.03.AZ.3050.2.18

Projekt: "Liczyć, Badać, Poznać Świat – wsparcie szkół w Gminie Pieńsk" realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W ramach zadania pn.: Zakup gadżetów promocyjnych dla projektu Liczyć, Badać, Poznać Świat –
wsparcie szkół w Gminie Pieńsk
1. Symbole i znaki wykorzystywane do znakowania są załączone do pobrania w pliku symbole.zip
Oznakowanie produktu powinno być jak najbardziej czytelne i trwałe. W zależności od wielkości
miejsca do znakowania na produkcie należy umieścić:
1. Minimalny wymagany układ znaków graficznych:

2. Pełna wersja oznakowania:

Liczyć, Badać, Poznać Świat
– wsparcie szkół w Gminie Pieńsk
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
3. Dopuszcza się zmianę układu tekstu i wielkości liter. Czcionka Times New Roman.
4. W pliku symbole.zip, znajdują się wszystkie dopuszczalne układy znaków graficznych, w
wersjach full kolor i czarno-białych, również układzie pionowym.

2.

Przedmiot zamówienia:
1. Kalkulator MO8192-06.
a) 10-cyfrowy kalkulator wykonany z ABS.
b) Dołączona 1 szt. baterii AG13.
c) Wymiary produktu: 11,5X5,5X1 CM
d) kolor produktu biały
e) znakowanie produktu – jednostronne – poniżej klawiatury, znakowanie kolorowe w pełnej
wersji
2. Bambusowy długopis MO7318-40.
a) Automatyczny bambusowy długopis z błyszczącym chromowanym wykończeniem.
b) Niebieski wkład.
c) znakowanie produktu na korpusie, nie na skuwce – jednokolorowy grawer, minimalny układ
znaków graficznych
3. Papierowa torebka ozdobna mała MO8807-13.
a) Rozmiar: 16x10x23 cm,
b) Materiał: papier,
c) Kolor: beżowy.
d) znakowanie:
1. 360 szt. - jednostronny, jednokolorowy druk pełnej wersji oznakowania
2. 20 szt. - jednostronny, jednokolorowy druk pełnej wersji oznakowania, powiększone
litery, maksymalnie czytelne, uwzględniające potrzeby osób słabowidzących. Czcionka
Arial.
4. Pendrive.
a) Pamięć w wersji OTG z dwoma wtykami USB - standardowy do komputera i mikro do
podłączenia smartphone lub tabletu.
b) Pojemność pamięci 8 GB
c) Obudowa: korpus - aluminium (blaszka) / zatyczki - plastik
d) Zróżnicowane kolory korpusów: np. czarny, srebrny, czerwony, niebieski, zielony – po 60 szt.
Dopuszczalne są inne kolory i inne proporcje ilościowe.
e) znakowanie produktu – dwustronne, jednokolorowy grawer. Kolor graweru dobrany do
koloru korpusu w sposób zapewniający najlepszą czytelność.
1. strona A – znaki graficzne w układzie pionowym
2. strona B – nazwa projektu i informacja o współfinansowaniu

