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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

 

Logotypy wykorzystywane przy produkcji gadżetów i materiałów promocyjnych: 

Logo FIO Logo KS Logo PROO Logo ROHiS 

    

Współrzędne kolorów: 
 ciemny fiolet: C76 M70 Y0 

K0, 
 jasny fiolet: C57 M52 Y0 

K0, 
 szary: C0 M0 Y0 K80. 

Współrzędne kolorów: 
 ciemna czerwień: C0 M85 

Y85 K0, 
 jasna czerwień: C0 M67 

Y67 K0, 
 szary: C0 M0 Y0 K80. 

Współrzędne kolorów: 
 ciemna zieleń: C63 M0 

Y100 K0, 
 jasna zieleń: C46 M0 Y78 

K0, 
 szary: C0 M0 Y0 K80. 

Współrzędne kolorów: 
 ciemny pomarańczowy: C0 

M50 Y100 K0, 
 jasny pomarańczowy: C0 

M35 Y85 K0, 
 szary: C0 M0 Y0 K80. 

Logo NIW kwadratowe Logo NIW prostokątne Logo NIW akronim Logo Akademii NIW 

 

 

 

 
 

Współrzędne kolorów: 
 czerwony: C3 M96 Y99 K12, 
 czarny: C100 M100 Y100 K100. 
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Część 1 artykuły piśmiennicze 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
1.  Długopis metalowy automatyczny  Wymiary: ok. 10 x 140 mm 

Surowiec: metal 
Kolor: korpus: biały, klip i końcówka w 
kolorze srebrnym 
Zadruk: dowolnie trwała metoda 
Dodatkowe parametry: wkład niebieski 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym 

 

Z logo NIW prostokątnym 500 
Z logo PROO 2000 
Z logo ROHiS 2500 

2.  Ekologiczny długopis automatyczny z 
bambusa 

 Wymiary:  ok. ø12 x 135 mm 
Surowiec: korpus: bambus, klip, 
końcówka i przycisk: metal 
Kolor: naturalny kolor materiału, z 
którego został wykonany, klip, 
końcówka i przycisk w kolorze 
srebrnym 
Zadruk: dowolnie trwała metoda 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie w 
kryterium jakość!  

Z logo NIW prostokątnym 2000 1000 szt. wkład niebieski, 1000 szt. 
wkład czarny 

Z logo KS 10000 2500 szt. wkład niebieski, 2500 szt. 
wkład czarny 

Z logo FIO 1000 500 szt. wkład niebieski, 500 szt. wkład 
czarny 
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Z logo PROO 1000 500 szt. wkład niebieski, 500 szt. wkład 
czarny 
 

3. Ołówek z gumką  Wymiary: 188 mm, waga 7g  
Surowiec: korpus – drewno; na końcu 
ołówka powinna być dobrej jakości 
biała miękka gumka do ścierania 
zamontowana za pomocą blaszki 
Kolor: naturalny kolor materiału, z 
którego został wykonany/czerwony 
Zadruk: dowolnie trwała metoda 
Dodatkowe parametry: ołówek 
zatemperowany HB z gumką 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym 

 

 

Z logo FIO 1000 
Z logo PROO 2000 
Z logo ROHiS 2000 
Z logo KS 5000 Kolor ołówka: czerwony 
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4. Pióro wieczne typu Parker lub 
równoważne 

  
Kolor: czarne, z ewentualnymi 
elementami ze stali nierdzewnej w 
kolorze srebrnym lub metalowym 
Zadruk: logo FIO wytłoczone lub 
nadrukowane monokolorystycznie na 
wieczku pudełka (ok. 30% powierzchni 
wierzchu wieczka pudełka) 
Dodatkowe parametry: Przystosowane 
do używania z nabojami 
atramentowymi, zawiera 1 nabój z 
tuszem w kolorze czerwonym lub 
granatowym 
Pakowanie: każde pióro zapakowane w 
osobnym, eleganckim pudełku ze 
zdejmowanym wieczkiem, wyściełane 
w środku; wymiary pudełka: ok. 18 x 
5,5 x 4 cm  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie w 
kryterium jakość! 

 

 

Z logo FIO 45 

 

Część 2 artykuły papierowe 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
5.  Kołonotatnik A5  Wymiary: A5 

Surowiec: papier 80 g/m2, 
okładka lakierowana 160 g/m2 
Kolor: biały (dotyczy zarówno 
środka, jak i okładki) 
Zadruk: 50% powierzchni 
pierwszej okładki, 25% 
powierzchni czwartej okładki  
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Z logo PROO (centralnie na 
pierwszej okładce) i NIW akronim 
(wyśrodkowane w poziomie u 
dołu czwartej okładki) 

1000 Dodatkowe parametry: okładka 
w sztywnej oprawie, kartki w 
kratkę (jasna niebieska kratka), z 
perforacją, ok. 120 kartek, 
oprawa kołowa metalowa 
srebrna wzdłuż długiej krawędzi. 
 

 

Z logo KS (centralnie na pierwszej 
okładce) i NIW prostokątne 
(wyśrodkowane w poziomie u 
dołu czwartej okładki) 

3000 Kolor: biały środek, czerwona 
okładka  

6.  Notatnik szyty A5   
Wymiary: A5 
Surowiec: okładka papierowa 
ok. 160 g/m2 powleczona 
płótnem, środek: papier 
Kolor: okładka – brąz, środek: 
biały 
Zadruk: tłoczone monokolorowe 
logo ROHiS i NIW prostokątne 
Dodatkowe parametry: okładka 
utwardzona, powleczona 
płótnem, z brązowymi gumką i 
uchem na długopis, ok. 120 
kartek, w kratkę, kartki szyte, 
bez perforacji 
  
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 

 
Z logo ROHiS (centralnie na 
pierwszej okładce) i NIW 
prostokątne (wyśrodkowane w 
poziomie u dołu czwartej okładki) 

200 
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7. Torby papierowe białe 1000  
Wymiary: ok. 24 x 9 x 34 cm 
Surowiec: główny korpus torby 
– papier kreda 170 g z 
połyskiem, do chwytania biały 
sznurek tekstylny 
Kolor: biały 
Zadruk: pole zadruku po obu 
stronach 50%, logo NIW 
kwadratowe, zadruk 
dwustronny 
Dodatkowe parametry: biały 
sznurek przewlekany przez 
torebkę, kartoniki wzmacniające 
dno i mankiety 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym 
 

 

8. Torby papierowe czerwone 3000  
Wymiary: ok. 24 x 9 x 34 cm 
Surowiec: główny korpus torby - 
papier, papierowa rączka do 
chwytania skręcana przyklejona 
do wnętrza torby 
Kolor: czerwony 
Zadruk: jednostronny, o 
wielkości ok. A5, monokolor 
(białe logo KS (centralnie) i NIW 
prostokątne (wyśrodkowane w 
poziomie u dołu) 
Dodatkowe parametry: uchwyt 
skręcany papierowy w 
naturalnym kolorze białym 
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Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym  
 
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 

9. Okładki na dokumenty 500 Wymiary: A3 składane do A4 
Surowiec: papier soft touch o 
gramaturze min. 250 g/m2 max. 
350 g/m2 
Kolor: biały 
Zadruk: indywidualny projekt 
graficzny zawierający logo NIW 
kwadratowe, full kolor 
dwustronnie z elementami UV 
Dodatkowe parametry: 
papierowa obwoluta/okładka na 
dokumenty – teczka bez 
skrzydełek ani tasiemki do 
„zatknięcia” dokumentów 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym  
 
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 
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10. Teczki ze skrzydełkami 2000 Wymiary: A4 
Surowiec: papier soft touch o 
gramaturze min. 250 g/m2max. 
350 g/m2 
Kolor: biały, według zadruku 
Zadruk: indywidualny projekt 
graficzny zawierający logo NIW 
kwadratowe, full kolor 
dwustronnie z elementami UV 
Dodatkowe parametry: teczka 
na dokumenty A4, standard 
plus, soft touch, zadruk full kolor 
z przodu i z tyłu teczki 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym 
 

 

11. Teczka-okładka sztywna 200 Wymiary: ok. 21 x 29,7 cm 
Surowiec: papier lub tworzywo 
sztuczne 
Kolor: granatowy (z zewnątrz), 
biały (w środku/wnętrze) 
Zadruk: wytłoczenie logo NIW 
prostokątne w prawym dolnym 
rogu pierwszej okładki 
Dodatkowe parametry: teczka 
elegancka do uroczystego 
wręczania dokumentów, bez 
skrzydełek, z tasiemką (w 
kolorze wnętrza teczki) w środku 
na „trzeciej stronie” w prawym 
dolnym rogu umożliwiającą 
„zatknięcie” dokumentów 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym 
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12. Kapownik 10000 Wymiary: B6 
Surowiec: papier ok. 80 g/m2 
Kolor okładki: czerwony 
Zadruk: monokolorowy, białe 
logo KS (centralnie na pierwszej 
okładce) i NIW prostokątne 
(wyśrodkowane w poziomie u 
dołu czwartej okładki) 
Dodatkowe parametry: kartki: 
ok. 70 stron: gładkie, oprawa 
spiralna wzdłuż krótszej 
krawędzi lub w grubszej 
okładce, bez długopisu w 
zestawie; okładka tekturowa  
utwardzona 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym  
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Część 3 artykuły tekstylne 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
13.  Torby materiałowe  Wymiary: ok. 39 x 40 x 10 cm 

Surowiec: gruba tkanina 
bawełniana o strukturze płótna 
Kolor: beżowy 
Zadruk: full kolor o wielkości ok. 
21 x 29,7 cm obustronnie 
Dodatkowe parametry: torba z 
tkaniny o gramaturze ok. 
350g/m2, szerokie wzmocnione 
dno, uszy do torby o szerokości 
min. 3,5 cm w innym kolorze niż 
komora torby, długość jednego 
ucha w całości ok. 70 cm, szwy 
boczne obrębione overlockiem, 
dodatkowo wzmocnione 
ściegiem prostym; uchwyty 
wszyte mocnym szwem 
krzyżowym; torba zachowująca 
rozmiar i kształt po praniu (nie 
kurcząca się) 
 
Pakowanie: Pakowanie: po 100 
sztuk w opakowaniu zbiorczym.  
 
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 

 
 

 

Z logo NIW kwadratowym 300 
Z logo PROO 500 
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14.  Koszulki Polo typu  
James&Nicholson JN 716 
 lub równoważna 

100 Wymiary: 30 l, 30 m, 20 xl, 20 s 
w dwóch wersjach – męska i 
damska 
 
Koszulka męska polo biała 
Surowiec: bawełna 100% + haft 
komputerowy 
Kolor: biały (haft według koloru 
logo) 
Zadruk: haft komputerowy ok. 
10 x 12 cm – logo FIO na lewej 
piersi 
Dodatkowe parametry:  
Koszulka męska polo biała z 
krótkim rękawem z nadrukiem 
haft komputerowy i zapięciem 
pod szyją. 
- liczba sztuk: 50 (15 l, 15 m, 10 
xl, 10 s), 
- materiał: bawełna 100% 180-
200g; jakość materiału pierwsza, 
- splot pique, 
- zapięcia pod szyją: trzy czarne 
guziki, listwa z trzema guzikami 
w kolorze materiału, 
- Kołnierz oral rękawy 
wykończone lamówką ze splotu 
żeberkowego, 
- fason dopasowany, 
- nadruk haft komputerowy, 
trwały, niespieralny, 
- Metka: wszyta standardowo – 
naszyta na kark od wewnątrz, z 
tyłu w środku otworu na głowę, 
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z nadrukowanym oznaczeniem 
rozmiaru.  
 
Koszulka damska polo biała z 
krótkim rękawem z nadrukiem 
haft komputerowy i zapięciem 
pod szyją. 
- liczba sztuk: 50 (15 l, 15 m, 10 
xl, 10 s), 
- materiał: bawełna 100% 180-
200g; jakość materiału pierwsza, 
- splot pique, 
- zapięcia pod szyją: listwa z 
trzema przezroczystymi 
guzikami. Listwa od wewnątrz w 
fioletową kratkę w kolorze 
logotypu 
- kołnierz oral rękawy 
wykończone lamówką ze splotu 
żeberkowego, 
- fason dopasowany, 
- nadruk haft komputerowy 
Logotyp FIO , trwały, 
niespieralny, 
- Metka: wszyta standardowo – 
naszyta na kark od wewnątrz, z 
tyłu w środku otworu na głowę, 
z nadrukowanym oznaczeniem 
rozmiaru. 
Pakowanie: każda koszulka 
pakowana osobno, na 
opakowaniu zaznaczony rozmiar 
koszulki;  



13 
 

UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 

15. Koszulki t-shirt  Wymiary: S (15% nakładu), M 
(30% nakładu), L (30% nakładu), 
XL (20% nakładu), XXL (15% 
nakładu) 
Surowiec: bawełna (heavy 
cotton), ok. 185 g/m2 
Kolor: biały 
Zadruk: full kolor 15 x 15 cm 
jednostronnie (nadruk odporny 
na wilgoć, warunki 
atmosferyczne, a także pranie w 
temperaturze do 40 stopni 
Celsjusza) 
Dodatkowe parametry: unisex, 
koszulki bez szwów bocznych, 
rękawy oraz dół koszulki 
zakończone podwójnym szwem 
Pakowanie: każda koszulka 
pakowana osobno, na 
opakowaniu zaznaczony rozmiar 
koszulki.  
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 

 

Z logo NIW akronim na lewej 
piersi 

100 
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16. Smycze 1000 Wymiary: ok. 20 mm szerokości, 
łączna długość taśmy ok. 90 cm 
od klamry 
Surowiec: materiał syntetyczny 
Kolor: biały 
Zadruk: logo NIW prostokątne 
drukowane na smyczy 
równolegle co 5 cm 
Dodatkowe parametry: smycz z 
plastikową złączką zakończona 
metalowym karabińczykiem 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym 

 
17. Smycze 500 Wymiary: ok. 20 mm szerokości, 

ok. 85 cm długości (długość 
taśmy po obwodzie)   
Surowiec: materiał poliester 
gładki satynowy, metalowy 
karabińczyk 
Kolor: full color (fioletowy, 
zielony, czerwony, 
pomarańczowy, szary), srebrny 
(karabińczyk) 
Dodatkowe parametry: smycz z 
plastikową złączką zakończona 
metalowym karabińczykiem 
Zadruk: druk sublimacyjny 
dwustronny: strona wewnętrzna 
kolor szary zadruk co 5 cm logo 
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NIW akronim białe; strona 
zewnętrzna zadruk co 5 cm: 
białe logo FIO na fioletowym tle, 
białe logo KS na czerwonym tle, 
białe logo PROO na zielonym tle, 
białe logo ROHiS na 
pomarańczowym tle. 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym  
 

18. Koszulki sportowe do biegania 30  
Wymiary: 15 sztuk damskich: 2 x 
XS, 2 x S, 5 x M, 4 x L, 2 x XL 
15 sztuk męskich: 3 x S, 5 x M, 5 
x L, 2 x XL 
Surowiec: materiał 
termoaktywny i „oddychający” 
Kolor: biały 
Zadruk: indywidualny projekt 
graficzny zawierającym logo NIW 
kwadratowe (nadruk o wielkości 
maksymalnie A4 z jednej strony, 
full kolor), technika sublimacji 
lub sitodruk 
Dodatkowe parametry: 
sportowy krój koszulki, szwy 
płaskie, materiał koszulki 
odprowadzający pot, 
obramowanie dekoltu i mankiety 
z głównego materiału, 
wzmacniająca taśma na karku 
Pakowanie: każda koszulka 
pakowana osobno w foliowe 
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opakowanie, na opakowaniu 
zaznaczony rozmiar koszulki  
 
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 

19. Sportowy ręcznik z mikrofibry 100 Wymiary: ok. 130 x 170 x 1 mm 
Surowiec: mikrofibra ok. 200 
g/m2 
Kolor: fioletowy (obszycie 
ręcznika w kolorze fioletowym) 
Zadruk: haft na etui (ok. 8 x 10 
cm) – białe logo FIO i logo NIW 
akronim, haft na ręczniku (2 razy 
5 x 4 cm) – logo FIO 
Dodatkowe parametry: brzegi 
ręcznika wykończone szwem; 
powinien posiadać wysoką 
chłonność, być szybkoschnący; 
ręcznik w poliestrowym etui-
siateczce, zamykanym 
sznureczkiem do ściągania.  
 
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 
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20. Plecak worek 3000 Wymiary: ok. 37 x 47 cm 
Surowiec: 100% bawełna lub 
bawełna eco/płótno, gramatura: 
ok. 210 g/m2 
Kolor: kolor materiału: 
czerwony; kolor sznurka: 
czerwony 
Zadruk: jednostronny, biały haft 
komputerowy – logo KS 
(centralnie) i NIW akronim 
(wyśrodkowane w poziomie u 
dołu po obu stronach) 
Dodatkowe parametry: grube, 
podwójne sznurki na ramiona 
pozwalające na używanie 
przedmiotu jako torby (worka) i 
plecaka 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym 
  
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 
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21. Bluza z kapturem rozpinana  Wymiary: 20% nakładu S, 30% 
nakładu M, 25% nakładu L, 15% 
nakładu XL, 10% nakładu XXL 
Surowiec: bawełna (min. 80%); 
tkanina 3-warstwowa o 
gramaturze min. 280 g/m² 
Kolor: 100 sztuk: jasny szary, 100 
sztuk: czerwony 
Zadruk: haft o wielkości ok. 6 x 3 
cm, logo KS po lewej stronie na 
piersi; haft w kolorze logotypu w 
przypadku szarej bluzy, haft biały 
monokolorowy w przypadku 
czerwonej bluzy 
Dodatkowe parametry: unisex; 
kaptur dwuwarstwowy z 
szerokimi troczkami; zamki 
błyskawiczne metalowe, dwie 
boczne kieszenie, kryte szwy 
przy wycięciach pach, 
ściągaczach rękawów oraz u dołu 
bluzy 
Pakowanie: każda bluza 
pakowana osobno w foliowe 
opakowanie, na opakowaniu 
zaznaczony rozmiar bluzy.  
 
UWAGA! Produkt podlega 
ocenie w kryterium jakość! 

 

Z logo KS – kolor bluzy jasno szary 250 
Z logo KS – kolor bluzy czerwony 250 
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Część 4 gadżety 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
22.  Kubki porcelanowe z uchem  Wymiary: średnica ok.8 cm, 

wysokość ok. 10 cm, pojemność 
min. 0,3 l, zwężane ku dołowi 
Surowiec: porcelana 
Kolor: biały 
Zadruk: full kolor dookoła 
zewnętrznej ścianki kubka; nadruk 
trwały, odporny na mycie w 
zmywarce 
Dodatkowe parametry: można 
myć w zmywarce, używać w 
kuchence mikrofalowej oraz 
piekarniku do 220 stopni 
Pakowanie: 1 szt./1 op. kartonowe 
50 szt./opakowanie zbiorcze  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
NIW kwadratowe 

300 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
FIO 

200 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
PROO 

300 

23.  Pendrive  Surowiec: metal 
Kolor: biały 
Zadruk: grawer laserowy 
obustronny 
Dodatkowe parametry: pamięć 
masowa 32 GB, szybkość zapisu od 
30MB/s do 50MB/s, wejście na 
USB 3.0 oraz wejście na USB-C. 
Zaślepka lub obrotowa zabudowa 

 
Z logo NIW akronim na obu 
stronach 

500 
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Z logo PROO na jednej stronie 
i logo NIW akronim na drugiej 

500 Pakowanie: 1 szt. = 1 małe 
opakowanie 
100 szt./ 1 zbiorcze opakowanie  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

24. Powerbanki 300 Wymiary: w zależności od 
pojemności 
Surowiec: metal, urządzenie w 
obudowie metalowej z diodą 
Kolor: naturalny kolor materiału, z 
którego jest wykonany powerbank 
lub biały 
Zadruk: grawer laserowy - logo 
NIW kwadratowe 
Dodatkowe parametry: min. 
10000 mAH, wejście USB + wejście 
micro USB; zestaw zawiera kabel 
do ładowania o długości min. 15 
cm z różnymi końcówkami (co 
najmniej: micro USB, USB-C, 
Lightening) 
Pakowanie: każdy powerbank 
pakowany osobno w kartonik, po 
50 szt. w opakowaniu zbiorczym  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 
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25. Wizytowniki 20 Wymiary: pozwalający pomieścić 
15 wizytówek 
Surowiec: metal chromowany i 
ekoskóra 
Kolor: główny korpus: srebrny, 
klapka: czarny, wnętrze: czarny 
Zadruk: logo NIW prostokątne 
tłoczone 
Dodatkowe parametry: zamykany 
na magnes, wyposażony w 
metalową blaszkę do prezentacji 
logotypu 
Pakowanie: każdy wizytownik 
pakowany indywidualnie w 
kartoniku  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 

26. Zaślepki na kamerę 4000 Wymiary: 3 x 1,2 x 0,066 cm 
Surowiec: plastik 
Kolor: czerwony 
Zadruk: białe logo KS (monokolor) 
Dodatkowe parametry: 
przesuwana, z suwakiem 
kształt owalny 
Pakowanie: po 100 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 



22 
 

27. Lusterka kieszonkowe 500 Wymiary: średnica 56 mm z 
oprawą 
Surowiec: oprawa metalowa, 
solidnie trzymająca lusterko, 
zabezpieczająca przed 
oddzieleniem się lusterka od 
obudowy; lustro wbudowane z 
dobrym odbiciem, nierozmazujące 
Kolor: biały 
Zadruk: indywidualny projekt 
graficzny zawierający logo FIO; 
nadruk na wysokiej jakości 
papierze foto, zabezpieczony folią 
idealnie przylegającą do 
powierzchni metalowej 
 
 
Pakowanie: każde lusterko 
pakowane w foliowe etui 
zabezpieczające przed 
zarysowaniem powierzchni. 
Lusterka powinny być zapakowane 
w opakowania zgodnie z 
zadrukiem po 50 sztuk w sposób 
trwały i zabezpieczający przed 
uszkodzeniem w czasie transportu 
oraz wpływem czynników 
atmosferycznych. 
  
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 
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28. Butelki sportowe 400 Wymiary: pojemność ok. 0,7 l 
Surowiec: tworzywo sztuczne 
tritan lub podobne (butelka) 
Kolor: korpus: przeźroczysty, 
nakrętka: zielony 
Zadruk: logo PROO (na korpusie 
butelki) o wymiarach ok. 3,5 x 3 cm 
Dodatkowe parametry: 
materiałowy lub gumowy uchwyt 
w kolorze szarym dla łatwego 
przenoszenia lub zaczepienia 
butelki, np. o plecak, zamykany 
ustnik, szeroki wlew, z tritanu, 
tworzywa sztucznego i silikonu; z 
odpowiednimi atestami 
dopuszczającymi produkt do 
kontaktu z żywnością 
Pakowanie: 1 szt./1 karton, 
Pakowanie: po 50 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym   
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 
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29. Głośniki bluetooth 100 Wymiary: ok. 20,5 x 5 x 12 cm 
Surowiec: główny surowiec plastik 
i nylon, dodatkowe elementy 
drewniane 
Kolor: szary z dodatkami zieleni 
Zadruk: logo PROO o wymiarach 
ok. 2 x 1,5 cm 
Dodatkowe parametry: głośnik 
Bluetooth 4.2 (2x3W) z 
wbudowanym wzmacniaczem, 
bateria LI-ion 400 mAh, uchwyt, 
zawiera kabel do ładowania USB 
Pakowanie: 1 szt./1 op. 
kartonowe,   50 sztuk w 
opakowaniu zbiorczym  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 

30. Butelki sportowe z 
karabińczykami 

150 Wymiary: pojemność ok. 0,7 l 
Surowiec: korpus: stal nierdzewna, 
nakrętka: tworzywo sztuczne tritan 
lub podobne 
Kolor: stalowy/biały 
Zadruk: logo ROHiS o wymiarach 
ok. 4 x 3 cm zamieszczone w 
centralnej części korpusu butelki 
Dodatkowe parametry: 
aluminiowy karabińczyk dla 
łatwego przenoszenia lub 
zaczepienia butelki, np. o plecak, 
zamykany ustnik, szeroki wlew; 
z odpowiednimi atestami 
dopuszczającymi produkt do 
kontaktu z żywnością  
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Pakowanie: 1 szt./1 karton; 50 
sztuk w opakowaniu zbiorczym 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

31. Kubki termiczne 150 Wymiary: ok. 400 ml 
Surowiec: korpus: wysokiej jakości 
stal nierdzewna; nakrętka 
plastikowa 
Kolor: korpus – stalowy  
Zadruk: logo ROHiS o wymiarach 
ok. 4 x 3 cm zamieszczone w 
centralnej części korpusu butelki 
Dodatkowe parametry: termos 
wykonany z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej, wyprofilowany 
kształt, podwójne ścianki 
zapewniające dłuższe 
utrzymywanie temperatury, 
metalowy wkład termiczny oraz 
nakręcana przykrywka 
ze szczelnym zaworkiem 
upustowym, zabezpieczającym 
przed wyciekiem zawartości, ustnik 
do picia zakrywany odchylaną 
przykrywką, odpowiedni atest 
dopuszczający produkt do 
kontaktu z żywnością 
Pakowanie: 1 szt./1 karton 
50 sztuk w opakowaniu zbiorczym  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 
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32. Niezbędniki spork 150 Wymiary: ok. 17 x 3,9 x 2 cm 
Surowiec: tytan 
Kolor: metalowy lub czerń 
Zadruk: grawer logo ROHiS o 
wymiarach ok. 3 x 1,5 cm   
Dodatkowe parametry: 
polerowane powierzchnie, do 
mycia w zmywarce, nie koroduje, 
nie magnesuje, hipoalergiczny, z 
odpowiednim atestem 
dopuszczającym produkt do 
kontaktu z żywnością 
Pakowanie: 1 szt./1 opakowanie 
papierowe, 50 sztuk w opakowaniu 
zbiorczym 
  
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 

33. Kompasy/busole 150 Wymiary: ok. 7,5 x 5,5 x 2,5 cm 
Surowiec: metal 
Kolor: metaliczny/czerń 
Zadruk: logo ROHiS 
Dodatkowe parametry: typ busoli: 
militarny - wojskowy, wypełnienie: 
płyn niezamarzający, obudowa: 
metalowa; średnica tarczy: ok. 45 
mm 
Pakowanie: 1 szt./ 1 opakowanie 
papierowe; 50 sztuk w opakowaniu 
zbiorczym  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 
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Część 5 materiały ekspozycyjne 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
34.  Roll-up premium  Wymiary: 100 x 200 cm (+/- 10%) 

Surowiec: metal (korpus roll-upa) 
i tworzywo sztuczne (materiał 
ekspozycyjny) 
Kolor: zgodnie z projektem 
nadruku 
Zadruk: full-kolor według 
dostarczonego projektu 
Dodatkowe parametry: kaseta 
aluminiowa, stabilna i ciężka, bez 
nóżek; w kształcie łezki z 
chromowanym wykończeniem; 
materiał ekspozycyjny 
przytwierdzony stabilnie do listwy 
wieszanej na składanym pałąku o 
średnicy min. 1,5 cm; 
wzmacniany mechanizm oraz 
rolka zwijająca 
Pakowanie: roll-up pakowany w 
grubą, wielowarstwową torbę z 
uszami o szerokości min. 5 cm 
umożliwiającymi trzymanie w 
dłoni oraz zawieszenie na 
ramieniu 
  
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo NIW 
kwadratowe 

4 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo FIO 

3 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo KS 

3 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
PROO 

3 

Z indywidualnym projektem 
graficznym dotyczącym organizacji 
pożytku publicznego 

3 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
Akademii NIW 

3 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
ROHiS 

3 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo KS 

27 
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35.  Zegar ścienny  Wymiary: średnica między 20 a 
30 cm 
Surowiec: plastik 
Kolor: biały 
Zadruk: full-kolor na całej 
powierzchni według 
dostarczonego projektu 
Dodatkowe parametry: 
wyposażony we wskazówki do 
odmierzania godzin i minut oraz 
sekundnik, uchwyt do 
zawieszenia, cyfry arabskie; bez 
ramki, bez szkła; dołączony 
zestaw baterii do napędzania 
zegara 
Pakowanie: 1 szt. = 1 opakowanie 
kartonowe  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo FIO 

100 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
PROO 

50 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo KS 

27 

36. Półokrągła ścianka promocyjna  Wymiary: obszar zadruku około 
300x260 cm 
Surowiec: konstrukcja pop-up 
magnetyczna wykonana z 
aluminium 
Kolor: full kolor 
Zadruk: indywidualny projekt 
nadruku z logotypami NIW oraz 
programów 
Dodatkowe parametry: ścianka 
półokrągła, oparta na o 
konstrukcję krzyżakową 
wykonaną z prętów 
aluminiowych. Elementem całego 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo KS 

2 
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Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo BKiP 

2 zestawu będzie oświetlenie wraz 
z okablowaniem 
Pakowanie: ścianka pakowana do 
pojemnika umożliwiającego 
transport spakowanej ścianki na 
kółkach. Pojemnik z możliwością 
nadruku, pełniący funkcję stolika 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 
37. Flaga-żagiel winder 25 Wymiary: szerokość: bez 

preferencji; wysokość całego 
zestawu: min. 300 cm, max. 320 
cm 
Surowiec: maszt – włókno 
szklane lub aluminium; materiał 
ekspozycyjny – tkanina 
Kolor: czerwony 
Zadruk: indywidualny projekt 
graficzny zawierający logo KS 
(monokolor na całej powierzchni) 
Dodatkowe parametry: typ 
wykończenia dolnego: 
prosty/standard; podstawa 
windera gumowa z rotatorem 50 
x 50 x 10 cm o wadze min. 10 kg 
Pakowanie: pokrowiec 
umożliwiający spakowanie całego 
zestawu z uszami o szerokości 
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min. 5 cm umożliwiającymi 
trzymanie w dłoni oraz 
zawieszenie na ramieniu  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 

 

Część 6 walizki 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
38.  Walizka kabinowa 45  

Wymiary: ok. 55 x 35 x 20 cm  
Surowiec: ABS (kopolimer 
akrylonitrylo-butadieno-
styrenowy) 
Kolor: fioletowy 
Zadruk: białe logo FIO 
(monokolor) o wielkości min. 5 x 
5 cm, a maksymalnej 20 x 20 cm 
Dodatkowe parametry: 4 kółka 
ułatwiające manewrowanie; 
teleskopowa aluminiowa rączka, 
elastyczny oraz gumowy uchwyt 
do ręki; komora główna z pasami 
zabezpieczającymi ubrania przed 
przemieszczaniem; wewnątrz 
komora zamykana na suwak, 2 
kieszenie z siatki zamykane na 
suwak, zamek tsa 
size zero.  
 
UWAGA! Produkt podlega ocenie 
w kryterium jakość! 
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Część 7 plecaki 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
39.  Plecaki ze zwijaną klapą  Wymiary: szerokość ok. 30 cm; wysokość 

ok. 40 cm (po zwinięciu) 
Surowiec: poliester 
Gramatura surowca: ok. 450 g 
Kolor: jasnoszary 
Zadruk: logo wyhaftowane z przodu 
komputerowo w rozmiarze ok. 12 x 6 cm 
w dolnej części plecaka 
Dodatkowe parametry: 
- system roll-top do skalowania 
pojemności (zwijany od góry) i zapinany na 
szybki zamek/zatrzask z przodu 
prowadzony z materiałowego paska 
szerokości ok. 3 cm o grubości ok. 3 mm,  
- z przodu jedna kieszonka na ¾ szerokości 
plecaka, na wysokość ok. 30 cm i zapinana 
na zamek (nie wypukła) lub na rzep od 
wewnątrz, 
- watowana dolna część plecaka pokryta 
dodatkowym zabezpieczeniem 
chroniącym przed zamoknięciem (w tym 
samym kolorze co plecak), 
- watowane i regulowane ramiączka i 
szerokości min. 4,5 cm i grubości min. 5 
mm, 
- uchwyt górny (ucho) do złapania z 
takiego samego materiału, jak przedni 
pasek na wysokość min. 4 cm, 
- wzmocniony tył plecaka z wyściółką, 
- wewnątrz plecaka dodatkowa jedna 
kieszonka/przegródka otwarta lub na rzep 

 

Z logo KS 200 

Z logo PROO 100 
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umieszczona na ściance po stronie tylnych 
ramiączek 
 UWAGA! Produkt podlega ocenie  
w kryterium jakość! 

40. Plecaki z wypukłą kieszenią  Wymiary: ok. 20 litrów pojemności, 
wysokość ok. 50 cm; szerokość ok. 35 cm 
Surowiec: poliester 
Gramatura surowca: min. 450 g 
Kolor: jasno szary 
Zadruk: logo KS wyhaftowane z przodu w 
rozmiarze ok. 14 x 8 cm na przedniej 
kieszeni 
Dodatkowe parametry:  
- plecak zamykany na klapę z 
przymocowanymi do niej dwoma paskami 
z materiału imitującego skórę (w kolorze 
szarości o ton ciemniejszym niż cały plecak 
lub beżowym), przechodzącymi przez nią 
wzdłuż z metalowymi klamrami od spodu 
zamykane na zatrzask na przodzie plecaka 
tuż przed przednią kieszonką,  
- paski o szerokości min. 2,5 cm i grubości 
min. 3 mm,  
- przednia kieszeń wypukła na głębokość 
ok. 2,5 cm w rozmiarze ok. połowy 
wysokości plecaka i równa szerokości 
plecaka zamykana na zamek błyskawiczny,  
- końcówka zamka zakończona tym samym 
materiałem, co skóropodobne paski,  
- watowana dolna część plecaka pokryta 
dodatkowym zabezpieczeniem 

 

 

Z logo KS 200 

Z logo PROO 100 
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chroniącym przed zamoknięciem (w tym 
samym kolorze co plecak),  
- grube regulowane uszy 
- watowane i regulowane ramiączka i 
szerokości min. 4,5 cm i grubości min. 5 
mm,  
- uchwyt górny (ucho) do złapania z 
takiego samego materiału, jak przedni 
pasek na wysokość min. 4 cm,  
- wzmocniony tył plecaka z wyściółką 
UWAGA! Produkt podlega ocenie  
w kryterium jakość! 

 

Część 8 przypinki, magnesy, plakietki 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
41. Przypinki metalowe z 

pudełkiem 
200 Wymiary: ok. wysokość 20 mm 

Surowiec: metal 
Kolor: według logotypu NIW 
Zadruk: logotyp NIW akronim 
Dodatkowe parametry: przypinka metalowa 
emaliowana z zapięciem typu motylek; wycięta w 
kształt logo NIW akronim 
Pakowanie: pakowane indywidualnie w czarne 
pudełko welurowe z klapką  
UWAGA! Produkt podlega ocenie w kryterium 
jakość! 
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42. Plakietki plastikowe NIW 50 Wymiary: ok. 10 x 15 cm x 2 mm grubości 
Surowiec: biały plastik typu whiteboard (taki by 
można było pisać po plakietce mazakami z 
możliwością ścierania) 
Kolor: biały 
Zadruk: wycentrowane logo NIW kwadratowe 
Dodatkowe parametry: otwór umożliwiający 
zamieszczenie plakietki na smyczy (karabińczyku) 
Pakowanie: jedno opakowanie zbiorcze 

 
43. Magnesy okrągłe  Wymiary: średnica 56mm 

Surowiec: przypinka/buton; tył stalowy 
Kolor: biały, ale z uwzględnieniem nadruku 
według projektu 
Zadruk: nadruk full kolor z 1 strony 
zabezpieczony błyszczącą folią 
Dodatkowe parametry: oprawa: metalowa; 
solidnie trzymająca magnes, zabezpieczająca 
przed oddzieleniem się magnesu od obudowy  
zadruk oprawy: nadruk na wysokiej jakości 
papierze foto, zabezpieczony folią idealnie 
przylegającą do powierzchni metalowej, z tyłu 
standarowy magnes 
Pakowanie: 100 szt. w opakowaniu zbiorczym 

 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
PROO 

1000 

Z indywidualnym projektem 
graficznym zawierającym logo 
ROHiS 

500 

Z logo FIO 300 
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44. Magnesy 3D 300 Wymiary: wysokość ok. 6 cm 
Surowiec: PVC 
Kolor: zgodnie z logotypem 
Zadruk: Logotyp NIW kwadratowe, full kolor 
Dodatkowe parametry: wykonanie logotypu w 
3D, wycięcie magnesu w kształt logotypu 
Pakowanie: po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym 
UWAGA! Produkt podlega ocenie w kryterium 
jakość! 

 
 

Część 9 stemple drewniane 
Lp. Rodzaj artykułu Liczba  Opis przedmiotu  Zdjęcie poglądowe  
     
45. Stemple drewniane 

okrągłe z rączką 
27 Wymiary: średnica ok. 6 cm  

Surowiec: drewno (korpus) + gumowa matryca 
stempla 
Kolor: kolor korpusu naturalny dla drewna; tusz w 
kolorze czerwonym w zestawie 
Dodatkowe parametry: 
- gumowa matryca w kształcie łapki z logotypu KS 
z napisem u góry z zaokrąglonym względem 
okręgu 
- drewniany korpus stempla zwężany 
umożliwiający złapanie z zakończeniem na kształt 
kulki 
- poduszka z czerwonym tuszem załączona do 
każdej sztuki stempla 
Pakowanie: każdy zestaw zapakowany w 
opakowanie indywidualne 
UWAGA! Produkt podlega ocenie w kryterium 
jakość! 

 

 


