Pieńsk, dnia 16-05-2018 roku

Sprawa nr OP.03.AZ.3050.3.18

Projekt: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W ramach zadania pn.: Zakup materiałów promocyjnych dla projektu: Przygoda z Nysą –
zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV.
1. Symbole i znaki wykorzystywane do znakowania są załączone do pobrania w pliku przygoda.zip
Na produkcie należy umieścić:

lub
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1. Dopuszcza się zmianę układu tekstu i wielkości liter z zastrzeżeniem możliwości dokonania
drobnych korekt w zaproponowanym układzie. Czcionka Arial.
2. W pliku przygoda.zip, znajdują się wszystkie dopuszczalne układy znaków graficznych,
w różnych wersjach kolorystycznych.
3. Produkty mają być znakowane w proporcjach 50% - w polskiej wersji językowej
i 50% w niemieckiej wersji językowej.
4. Oznakowanie produktu powinno być jak najbardziej czytelne i trwałe w miarę możliwości
uwzględniające potrzeby osób niedowidzących.
2.

Przedmiot zamówienia:
Kody podane w nawiasach mają jednoznacznie zidentyfikować zamawiane produkty.
Dopuszczamy produkty równoważne z zastrzeżeniem utrzymania funkcjonalności i jakości produktu.
1. 3 częściowy komplet bagażowy na rower "Bike" (kod 56-0230500), – 20 szt.
a) 2 boczne torby z odblaskami, zamykane na zamki błyskawiczne, z osłoną
przeciwdeszczową
b) plecak z regulowanymi paskami na ramiona
c) Rozmiar produktu: ok. 28 x 41 x 12 cm, ok. 31 x 41 x 12,5 cm
d) znakowanie: torby boczne, wersja kolorowa
2. Bidon rowerowy TOUR GUIDE – 40 szt.
a) odkręcane wieczko z wyciąganym ustnikiem,
b) duży otwór do nalewania płynu,
c) pojemność ok. 600 ml,
d) nie zawiera BPA- i ftalanów
e) kolor zielony
f) znakowanie: na korpusie, wersja czarno biała
3. Kompl. mini-narzędzi rower. w etui (kod 56-0381020) – 40 szt.
a) zawartość zestawu: multinarzędzie rowerowe, łatki do dętek, klej, ździerak, narzędzia do
ściągania opon, etui
b) znakowanie – etui, wersja kolorowa.
4. Plastikowa ozdoba do roweru HUSUM (kod: EG2846mc) – 40 szt.
a) Wielkość: 23 x 20 cm
b) Materiał: Plastik
c) znakowanie: wersja kolorowa
5. Pompka rowerowa (kod 56-0605101) – 40 szt.
a) znakowanie grawer w wersji czarno - białej
6. Saszetka na rower AMSTERDAM (kod EG049008) – 40 szt.
a) materiał: poliester 600D, PVC
b) zaczep do roweru
c) znakowanie: wersja kolorowa
7. Uchwyt na telefon do roweru (kod R17841.02)– 40 szt.
a) montowany do kierownicy
b) umożliwia montaż telefonów o szerokości 5,5 - 8,5 cm
c) znakowanie: wersja kolorowa
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8. Zestaw lampek rowerowych (kod R17840) – 40 szt.
a) lampki wyposażone w diody LED
b) różne tryby świecenia.
c) zasilane bateriami AAA - baterie mają się znajdować w komplecie
d) znakowanie: wersja kolorowa na obudowie lampki przedniej
9. Gra, CRAZY LOOP (kod 56-0501058) – 40 szt.
a) wykonana z drewna, w kształcie żaby,
b) w zestawie 4 pętle do zarzucania ze sznurka z drewnianymi znacznikami w różnych
kolorach.
c) Rozmiar : Ø12 x 14,4 cm
d) znakowanie: wersja kolorowa umieszczona na podstawie
10. Składana torba na zakupy (kod MO9283-06) – 200 szt.
a) Składana torba na zakupy, wykonana z bawełny 100g/m²,
b) krótkie uchwyty.
c) Wielkość: 38X12X42 CM
d) Kolor: biały
e) znakowanie: wersja kolorowa
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