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Załącznik nr 1: do zapytania ofertowego z dnia 13.04.2010 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Ilość 
sztuk 

Opis 
Termin 

realizacji 
do dnia 

1 

Dostawa 
materiałów 

promocyjnych dla 
uczestników 

projektu w postaci 
breloków 

4 000 

 
Brelok metalowy 
Kolor: pomarańczowy, brązowy, niebieski, zielony 
Znakowanie: grawer laserowy 
Powierzchnia znakowania: logo: minimum 20 x 20 
mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem 
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego 

15.05.2010 
2 000 
sztuk; 

15.11.2010 
2 000 
sztuk  

 

2 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

kubków 
ceramicznych 

1 700 

 
Kubek ceramiczny 
Kolor: biały/czerwony 
Znakowanie: nadruk 1 lub 2 kolory/grawer 
laserowy  
Powierzchnia znakowania: minimum 80 x 80 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem 
stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego 

15.05.2010 
850 sztuk; 

15.11.2010 
850 sztuk  

3 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

kubków 
termicznych 

300 

 
Kubek termiczny 
Kolor: metaliczny 
Znakowanie: grawer laserowy 
Powierzchnia znakowania: minimum 80 x 80 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem 
stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego 

15.05.2010 
150 sztuk; 

15.11.2010 
150 sztuk  
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4 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

wizytowników 

1 000 

 
Wizytownik metalowy 
Kolor: czerwony, zielony, niebieski, czarny 
Znakowanie: grawer laserowy  
Powierzchnia znakowania: minimum 40 x 40 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem 
stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania 
ofertowego 

15.05.2010 
500 sztuk; 

15.11.2010 
500 sztuk  

5 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

ołówków 

4 000 

 
Ołówek drewniany 
Kolor: naturalne drewno 
Znakowanie: grawer laserowy  
Powierzchnia znakowania: minimum 60 x 4 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem 
stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania 
ofertowego 

 
15.05.2010 

2 000 
sztuk; 

15.11.2010 
2 000 
sztuk 

6 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

gier 
zręcznościowych 

6 000 

 
Gra zręcznościowa  
Kolor: przeźroczysty 
Znakowanie: tampodruk  
Powierzchnia znakowania: minimum 40 x 40 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem 
stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania 
ofertowego 
 

 
15.05.2010 

3 000 
sztuk; 

15.11.2010 
3 000 
sztuk 


