
 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

Katowice, 07 kwietnia  2011 r. 

 

 

Dotyczy:  

zadań wykonywanych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego: „Moja firma w mojej gminie” 

Załącznik nr 1: do zapytania ofertowego z dnia 07.04.2011 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Ilość 
sztuk 

Opis 
Termin 

realizacji 

1 

Dostawa 
materiałów 

promocyjnych dla 
uczestników 

projektu w postaci 
breloków 

6 000 

 
Brelok metalowy 
Znakowanie: grawer laserowy 
Powierzchnia znakowania: logo: minimum 20 x 20 
mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem  

 
do dnia 

15.05.2011 
3 000 szt.  
do dnia 

15.10.2011 
3 000 szt. 

 

2 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

kubków 
termicznych 

 

400 

 
Kubek termiczny 
Kolor: metaliczny 
Znakowanie: grawer laserowy  
Powierzchnia znakowania: minimum 80 x 80 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem  

do dnia 
15.05.2011 

200 szt.  
do dnia 

15.10.2011 
200 szt. 

 

3 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

zestawów 
piśmiennych 

 
400 

 
Zestaw piśmienny 
Kolor: srebrno-czarny 
Znakowanie: grawer laserowy  
Powierzchnia znakowania: opakowanie - minimum 
40 x 40 mm, długopis i ołówek minimum 60 x 4 mm.  
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem  

 
do dnia 

15.05.2011 
200 szt.  
do dnia 

15.10.2011 
200 szt. 
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(długopis + ołówek) 
 

4 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

ołówków 

6 000 

 
Ołówek drewniany 
Kolor: naturalne drewno 
Znakowanie: grawer laserowy  
Powierzchnia znakowania: minimum 60 x 4 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem  
 

do dnia 
15.05.2011 
3 000 szt.  
do dnia 

15.10.2011 
3 000 szt. 

5 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

gier 
zręcznościowych 

 

4 000 

 
Gra zręcznościowa  
Kolor: przeźroczysty 
Znakowanie: tampodruk, 4 kolory 
Powierzchnia znakowania: minimum 40 x 40 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem  

do dnia 
15.05.2011 
2 000 szt.  
do dnia 

15.10.2011 
2 000 szt. 

6 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

notesów z 
długopisem  

 

600 

 
Notes z długopisem 
Kolor: niebieski 
Znakowanie: tampodruk  
Powierzchnia znakowania: minimum 40 x 40 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem  

do dnia 
15.05.2011 

300 szt.  
do dnia 

15.10.2011 
300 szt. 

6 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w postaci 

zakreślaczy  
 

600 

 
Zakreślacz kolorowy 
Kolor: pomarańczowy 
Znakowanie: tampodruk  
Powierzchnia znakowania: minimum 30 x 30 mm 
Całość znakowania wykonania zgodna z 
przedstawionym przez zamawiającego layoutem  

do dnia 
15.05.2011 

300 szt.  
do dnia 

15.10.2011 
300 szt. 

7 

 
Dostawa 

materiałów 
promocyjnych dla 

uczestników 
projektu w 

certyfikatów  
 

2 600 

 
Certyfikat A4, papier 150 gr.  
Druk: pełny kolor  
Całość wykonania zgodna z przedstawionym przez 
zamawiającego projektem  

do dnia 
15.05.2011 
1 300 szt.  
do dnia 

15.10.2011 
1 300 szt. 

 

 


