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ZAŁĄCZNIK NR 1: 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

I. Baner  

Minimalne parametry techniczne: 

Przedmiot: baner jednostronny, kolor 
Format: 200 x 300 cm 
Rodzaj materiału: baner frontlight mat 510 g 
Wykończenie: zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 cm 

Ilość: 2 szt. 

Cechy charakterystyczne: 

 Opracowanie graficzne po stronie Wykonawcy. 

 Treści na jednym banerze  mają być w języku polskim, treści na drugim banerze mają być w języku 
angielskim. 

 Informacje, które będą umieszczone na banerach dostarczy Zamawiający. 
 

CZĘŚĆ DRUGA 

II. Broszura na tematyczne wydarzenia  

Minimalne parametry techniczne: 

Przedmiot: katalogi szyte 
Zadruk: dwustronny 4/4 okładka, 4/4 wnętrze 
Format: A5 pion (148 x 210 mm) 
Rodzaj papieru: kreda mat: 250 g (okładka), 130 g (wnętrze) 
Ilość stron z okładką: 4 + 28 
Lakierowanie, foliowanie okładki: standard 
Rodzaj zszywek: płaskie 
Oprawa: szyta 

Nakład: 1000 szt. 

Cechy charakterystyczne: 

 Katalog zawierający informacje na temat projektu jak  również zbiór informacji na temat 
bezpieczeństwa w górach. 

 Teksty oraz wzór graficzny broszury opracuje Wykonawca i skonsultuje go z Zamawiającym. 
Ostateczny project musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Treści w katalogu muszą być tłumaczone w 3 językach: polski, ukraiński, angielski.  

 Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania materiałów archiwalnych z Grupy Bieszczadzkiej 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego aby stworzyć wartościowy materiał do 
przygotowania publikacji. 
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CZĘŚĆ TRZECIA 

I. Materiały promocyjne  

 

Lp. Nazwa produktu Ilość Specyfikacja 

1. Naklejki  40 szt. 

Przedmiot: naklejki z folii (druk + nacinanie) 
Rodzaj materiału: folia mat 
Druk i nacinanie: z usunięciem folii, z transferem 
Format: 30x30 cm 
Zadruk: jednostronny 4/0 
Informacje, które mają znaleźć się na naklejkach będą 
dostarczone przez  Zamawiającego. 

2. Naklejki  2000 szt. 

Przedmiot: naklejki z folii monomerycznej (druk + nacinanie) 
Rodzaj materiału: folia mat 
Druk i nacinanie: z usunięciem folii 
Format: 5x5 cm 
Zadruk: jednostronny 4/0 
Informacje, które mają znaleźć się na naklejkach będą 
dostarczone przez  Zamawiającego. 

3. Czapki 50 szt. 

Przedmiot: czapka sportowa z logo w 1 kolorze 
Paramtery:  

 Oddychający materiał Softshell 

 Wiatroodporna, lekka i szybkoschnąca 

 Ergonomiczny krój 

 Odblaskowe element 

 Wygodne płaskie szwy 
Informacje, które mają znaleźć się na czapkach będą 
dostarczone przez  Zamawiającego. 

4. 
Koszulki 

antybakteryjne  
100 szt. 

Paramtery: 

 Szybkoschnąca 

 Antybakteryjna 

 Odrywana metka 

 Lamówka dekoltu o szerokości 3/4" , doszyta szwem 
pojedynczym 

 Rękawy i dół koszulki wykończone szwem podwójnym 

 Szwy boczne 

 Materiał: 90% bawełna, 10 % poliester 

 Gramatura: 159 g/m²  

 Różne rozmiary: S,M,L,XL 

 Nadruk: 2 kolory 

 Na koszulkach mają być logotypy 
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5. 
 Media 

społecznościowe 
1 kpl. 

Przygotowanie grafik pod wykorzystanie w social mediach: 
- awatar  
- zdjęcie w tle 
- szablon wydarzenia 
- szablon grafiki wsparcia 
- szablon grafiki sponsorskiej 
- szablon nakładki 

 
Gwarancja na punkt 3 czapki oraz 4 koszulki antbakteryjne: minimum 24 miesiące. 
 
Wszystkie produkty powinny być nieużywane oraz sterylne.  
 


