


Cz. I. 

4.  Specyfikacja pakietu materiałów konferencyjnych 

1) Jeden pakiet materiałów konferencyjnych obejmuje następujące artykuły: 
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Opis 

parametry techniczne 
Zdjęcie poglądowe 

4.1.1 

Torba na 
materiały 
konferencyjne  

 

a) wymiary: nie mniej niż 250/340/120  
b) materiał: papier kreda nie mniej niż 250 g 

uszlachetnienie – laminat błysk 

c) usztywnienia: dno i zakładka górna karton 
(np. 350g) 

d) kolor srebrny 
e) uchwyt: tasiemka/wstążka atłasowa srebrna 

f) nadruk w 1 kolorze; logo  
wymiary: 26 x 33,5 x 2,8 cm  

Teczka na dokumenty (format A4)  

 

 

4.1.2 Teczka  

a) wymiary: ok. 240/325/15 (+/- 5 mm) 
b) materiał: np. skóra mielona 

c) nadruk/grawer – w 1 kolorze (logo) 
d) teczka wyposażona w notatnik (wg. opisu 

2a) i długopis (wg. opisu 2b) ew. inne w 
uzgodnieniu z zamawiającym) 

 

 

 

4.1.2a 
Notatnik 

 

a)    format A4 
b) klejony od góry 
c) na spodzie notatnika karton usztywniający 
d) zawartość min. 20 kartek (w kolorze białym) 

o gramaturze papieru 90g/m2   

e) na każdej stronie: nadruk w 1 kolorze (logo) 
 

 

4.1.2b Długopis 

a) długopis srebrny 
b) metalowy, aluminiowy z metalicznym 

wykończeniem 
c) z końcówką przystosowaną do ekranów 

dotykowych 
d) niebieski wkład 
e) grawer/nadruk w 1 kolorze z 1 strony (logo)  



4.1.3 Pendrive  

a) kolor metaliczny/srebrny 
b) pojemność -  32 GB lub więcej 
c) wymiar nie mniej niż 47,2 x 12,4 x 4,7 mm 

(+/-2mm) 

d) nadruk z jednej strony w 1 kolorze (logo) 
e) pakowanie: np. z ozdobnym kartonikiem 

(srebrnym, ologowanym) lub łącznie z 
powerbankiem 

  

4.1.4 Powerbank 

a) kolor metaliczny/srebrny 
b) pojemność – 3000 mA  

c) kabel USB 

d) wskaźnik LED 
e) aluminium/plastik 

f) grawer/nadruk w 1 kolorze (logo) 
g) pakowanie: w ozdobnym pudełku 

ologowanym  lub łącznie z pendrivem 
 

4.1.5 Pins 

a) wymiary: ok. 15 mm x 15 mm 
b) kolor: srebrny 

c) grawer/nadruk w 1 kolorze (logo) 
d) materiał: metal 
e) zapięcie: typu motylek 
f) opakowanie ozdobne (logo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 
Smycz z 
zawieszką na 
identyfikator 

a) wymiary:  szer. ok. 15 mm, dług. ok. 45–50 
cm po złożeniu 

b) nadruk dwustronny; w 1 kolorze (logo) 
c) materiał: poliester 
d) kolor materiału: srebrny (kolor najbardziej  

zbliżony do pozostałych artykułów) 
e) karabinek metalowy (łącze umożliwiające 

wpięcie identyfikatora np. haczyk) 
f) zawieszka na pendriva  (typu wąs) 
 

 
 
 
 
 
 

4.1.7 
Pudełeczko 
czekoladek 

Pudełeczko/bombonierka z atłasową wstążką (w 
srebrnym kolorze), zawierająca nie mniej niż 4 
czekoladki (wyrób czekoladowy - nie 
czekoladopodobny; może być w kilku smakach). 
Każda czekoladka ma być owinięta w srebrny 
laminat a także w papierową banderolę na której 
powinno być logo lub inne oznakowanie 
uzgodnione z Zamawiającym, na wieczku 
pudełka/bombonierki  tłoczenie/druk offsetowy 
(logo). Zestaw czekoladek ma zawierać 
informację o składzie i dacie przydatności do 
spożycia. 
Materiał opakowania: karton, atłasowa  srebrna 
wstążka 
Kolor opakowania: srebrny 
Wymiary opakowania np.:120x120x15 mm lub 
75 x 180 x 17 mm 
Ilość czekoladek w pudełku:  min. 4 sztuki 

Wymiar czekoladki: ok. 35 x 35 x 15 mm 
Waga netto:  min. 80 g 

  

 

 

 



Cz.II.  banery 

 

 

 Załącznik nr 1. Zdjęcie poglądowe 

 

 

 


