
                                                                      
 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
Załącznik nr 1 do Umowy nr FMM…/2018 z dnia …/2018  

 
Łódź, 10 kwietnia 2018 r. 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia  

  

Część I 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

materiałów promocyjnych dla Projektu „Aktywność fizyczna” w ramach „Zadania 

finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020”. 

 

1. Wykaz materiałów promocyjnych oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone 

w części II Opisu Przedmiotu Zamówienia (w skrócie OPZ). 

 

2. Materiały promocyjne muszą być nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. 

 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych materiałów 

promocyjnych na okres minimum 12 miesięcy. 

 

4. Projekty graficzne zawierające wizualizacje materiałów promocyjnych oraz pliki 

produkcyjne z odpowiednim rozmieszczeniem logotypów stanowią Załączniki nr 1-16 do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

5. Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia: 5.1. 

 

5.1. wszystkie artykuły w poszczególnych etapach prac wykonawczych 

Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt do Zamawiającego na adres: 

Fundacja „Misja Medyczna”, ul. Rewolucji 1905r. 52, 90-213 Łódź. 

 

5.2. koszty dostawy, załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego oraz 

rozładunku i umieszczenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach 

lub miejscu ponosi Wykonawca. 

 

5.3. dostarczone artykuły muszą być zapakowane w opakowania jednostkowe 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia; 

 

6. Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko nastąpi 

w nieprzekraczalnym terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dla 

materiałów promocyjnych uwzględnionych w części II - Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

7. Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie graficzne, które posiada odczyt i zapis 

formatów kompatybilnych z pakietem Adobe CS4 lub nowszym. 

 

8. Wykonawca odpowiada za przygotowanie i przystosowanie do posiadanego sprzętu i 

technologii nadruku Wykonawcy, plików produkcyjnych, załączonych przez 

Zamawiającego w Załącznikach od nr 1 do nr 16, do druku bez utraty jakości. 

 



9. Jeśli Wykonawca nie posiada możliwości technicznych do odczytu plików produkcyjnych 

w formatach eps, pdf lub tiff na własny koszt dostosuje je do możliwości posiadanego 

sprzętu i technologii druku bez utraty jakości. 

 

10. Wykonawca zapewni doświadczonego i wyspecjalizowanego grafika DTP w celu 

właściwego dostosowania projektów do specyfiki nadruku. Zamawiający z tytułu 

wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. 

 

11. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z następującym 

harmonogramem: 

 

12.1. W terminie do 1 dnia roboczego od dnia podpisania Umowy Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu plik do druku dla każdego materiału promocyjnego na 

podstawie przygotowanych przez Zamawiającego plików produkcyjnych i 

wizualizacji, które stanowią Załączniki od nr 1 do nr 16.  

12.2. Zamawiający dokona akceptacji plików do druku lub zgłosi do nich uwagi w 

terminie do 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania. 

12.3. Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian lub poprawek 

do plików do druku w terminie do 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania. 

12.4. Zamawiający dokona akceptacji ostatecznych wersji plików do druku w 

terminie do 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania. 

12.5. Strony uzgadniają, że do powyższych czynności akceptacja oraz zgłoszenie 

ewentualnych uwag nastąpi drogą mailową.  

 

13. Wymagania Zamawiającego  

Wszystkie materiały promocyjne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

a. funkcjonalność, tj. spełnia swoje przeznaczenie np. gwizek umożliwia wydobycie 

dźwieku, ręcznik miał odpowiednią chłonność wody; 

b. trwałość, tj. czy materiał promocyjny nie ulega trwałym zniekształceniom np. 

podczas ściskania palcami lub nie kruszy się, nadruki muszą być trwałe; 

c. estetyka i bezpieczeństwo, tj. jak pod względem estetycznym materiał promocyjny 

został wykonany, np.: 

✓  nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia, ewentualnie inne 

uszkodzenia materiału promocyjnego widoczne gołym okiem (odpowiednio do 

rodzaju artykułu promocyjnego); 

✓ poszczególne części materiału promocyjnego są dobrze do siebie dopasowane, 

zamocowane oraz zszyte np. sznurki są dobrze przyszyte do worka, mają 

odpowienią długosć; 

✓ graficzne elementy materiału promocyjnego nie są starte, nie są rozmazane, 

popękane ani nie zmieniły kolorów podczas pocierania ręką lub drapania 

paznokciem; 

✓ krawędzie materiałów promocyjnych są prawidłowo wykończone i nie niosą 

niebezpieczeństwa skaleczeń. 

 

14. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały promocyjne odpowiadają wymaganiom 

Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty próbki produktu opisanego w 

części II Opisu Przedmiotu Zamówienia nr pozycji 1 i 2. 

a. nadruki logotypów i treści nie są wymagane przez Zamawiającego na przesłanej próbce. 

b. przesłana próbka musi spełniać wymogi kolorystyczne, wymiarowe i jakościowe 

określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia,  

c. na wniosek Wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający zwróci 

próbki dołączone do oferty. 



 

15. Dostarczone w ramach realizacji Umowy przez Wykonawcę materiały promocyjne 

będą spełniały wymagania Zamawiającego, jeśli ich jakość będzie odpowiadała 

opisowi materiałów promocyjnych z OPZ. 

 

16. Wymagania dotyczące zasad współpracy z Zamawiającym: 

16.1. przy realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z 

Zamawiającym, 

16.2. Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby do współpracy i koordynacji 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz osoby zastępujące, w przypadku ich 

nieobecności, 

16.3. współpraca będzie polegała na kontaktach bezpośrednich, telefonicznych i 

mailowych.  

 

 

 

Część II 

Zestawienie jakościowo-techniczne materiałów promocyjnych 
 

 

Lp. Materiał 
promocyjny  

Ilość  Specyfikacja  Zdjęcie poglądowe 

1. 
 
 
 
 

Worek ze 
sznurkiem 

1 000 szt. Worek ze sznurkiem, kolor: ecru, 
wymiary: (+/- 2cm) 37x41cm, 
materiał: bawełna 100%. 
Nadruk: full  kolor, obustronny, 
pole zadruku, (+/- 1cm), 15x10cm. 
Pakowane po 200 szt. w kartonie. 

 
Zdjęcie poglądowe 

2. 
 
 
 
 

Gwizdki  1 000 szt. Gwizdek z dołączoną spiralną 
opaską na rękę, kolor: granatowy, 
wymiary: (+/- 0,5cm) 5,5x11cm, 
materiał: plastik. Nadruk jeden 
kolor - biały, (+/- 0,5cm) 1,5x1,5cm. 
Pakowany po 25 szt./worek. 

 
Zdjęcie poglądowe 

3. 
 
 
 
 

Ręcznik 640 szt. Ręcznik, kolor: niebieski, wymiary: 
(+/- 10cm) 50x100cm, materiał: 
mokrofibra płaska, szybkoschnąca, 
gramatura: min. 200g/m2. Nadruk: 
jeden kolor-biały, trzy miejsca, pole 
zadruku: cała powierzchnia 
ręcznika. Pakowane po 140 szt. w 
kartonie.  

 

 
Zdjęcie poglądowe 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

Koszulka  
 

1 000 szt. Koszulka, rozmiar: XS-200szt.,S-
250szt., M-250szt.,L-150,szt.,XL-
150szt., kolor: biały, materiał:  
bawełna 100%, gramatura: 
180g/m2, boki bezszwowe, 
podwójne szwy, odrywalna metka. 
Nadruk: „na sercu” o wymiarach 
(+/- 0,5cm) 3x6cm, dwa kolory; na 

  

 
 

Zdjęcie poglądowe 



 rękawie o wymiarach (+/- 0,5cm) 
3x6cm, dwa kolory; na plecach o 
wymiarach 15x20cm, full kolor, 2 
wzory nadruku. Pakowane 
rozmiarami po 50 szt. 

5. Chusta 
wielo- 
-funkcyjna 
typu - Buff 
 
 

3 010 szt.  Chusta wielofunkcyjna typu 
Buff,wymiary: (+/-2cm) 26x50cm, 
materiał: bezszwowy, poliester 100 
%. Nadruk: full color, obustronny, 
pole zadruku, (+/- 2cm) 26x50cm. 
Każdy produkt zapakowany 
pojedynczo w folii po 500 szt. w 
kartonie. 

 
Zdjęcie poglądowe 

6. Długopis  
plastikowy 

1 500 szt. Długopis plastikowy, kolor:  
niebieski, wymiary: (+/-0,5cm) 
13,8x1cm, materiał: wykonany z 
kolorowego, gładkiego tworzywa z 
klipsem w tym samym kolorze, 
mechanizm przyciskany. Kolor 
tuszu: niebieski. Grubość linii 
pisania: min. 0,5mm.Nadruk jeden 
kolor-biały na boku  (+/-0,2cm) 
1,7x0,6cm, na drugim boku (+/-
0,2cm) 4,2x 0,4cm. Pakowane po 
500 szt. 
 

  

 
 

Zdjęcie poglądowe 

7. Piłka do 
siatkówki  

50 szt. 
 
 
 
 
 

Piłka do siatkówki, kulista, kolor: 
neutralny, obwód:  max. 67cm, 
masa: max. 280g, materiał: skóra 
lub inny dozwolony materiał. 
Pakowane po 10 szt.  

 
 

 
 
 

Zdjęcie poglądowe 

8. Zestaw 
rakietek do 
tenisa 
stołowego z 
piłeczką  

40 komp. Zestaw rakietek do tenisa 
stołowego z piłeczką, materiał: 
okładzina gumowa, drewniana 
rączka. Pakowane po 10 
kompletów. 

 

 
 
Zdjęcie poglądowe 

9. Kijki do 
nordic 
walking 
 
 
 

50 komp. Kijki do nordic walking, kolor: 
neutralny, rozmiar: uniwersalny, 
długość regulowana, materiał: 
aluminium, włókno węglowe, 
włókno szklane, rękojeść 
plastikowa z paskiem. Pakowane 

 

 



 po 10 kompletów. Zdjęcie poglądowe 

10. 
 
 
 
 
 
 

Zestaw do 
badmintona, 
2 lotki, 
pokrowiec  

70 komp. Zestaw do badmintona, 2 rakiety 
ze stalowymi ramami i 
plastikowymi rączkami, kolor: 
neutralny, rozmiar: uniwersalny, 2 
lotki, pokrowiec z paskiem na 
ramię, materiał pokrowca: nylon, 
plastik, metal. Pakowane po 10 
kompletów. 

 
 
Zdjęcie poglądowe 

11. Naturalna 
woda 
źródlana 
 
 
 
 
 
 

2 5000 Naturalna woda źródlana, 
gazowana i niegazowana, (+/-10ml) 
355 ml. Opakowanie: puszka PET, 
bezbarwna z aluminiowym 
zamknięciem. Etykieta: foliowa, 
samoprzylepna, bezbarwna z 
nadrukiem full kolor. Termin 
przydatności do spożycia: 
(+/- 1m-c) 12 miesięcy. Suma 
składników mineralnych: (+/- 
2mg/l) 384,49 mg/l.  
Kationy: wapniowy Ca2+ 69,14, 
magnezowy Mg2+ 13,37, Sodowy 
Na+ 5,10, potasowy K+ 1,40  
Aniony: wodorowęglanowy HCO3-
204,40, siarczanowy SO42- 54,94 
Chlorkowy CI-13,10, fluorkowy F- 
0,04. Pakowana po 24 szt. 
 
 

 
 

zdjęcie 
poglądowe 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rakieta do 
squasha  

50 Rakieta do squasha, materiał: 
aluminium, waga: (+/-10g) 135g, 
powierzchnia główki: (+/- 20cm2) 
480cm2, balans: (+/- 15mm) 
350mm. Pakowane po 10 szt. 

 
 

zdjęcie poglądowe 

13. Torba 
sportowa 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 Torba sportowa, kolor: czarny lub 
szary, wymiary: (+/-3cm) 47x26x24 
cm, materiał wierzchni: poliester  
100 %, podszewka poliester 100%,  
pojemność: (+/- 1) 28 L, waga: (+/-
2g) 650 g. Nadruk: jednostronny, 
jeden kolor-farba odblaskowa, dwa 
miejsca, (+/- 2cm) 15x5cm.              
Pakowane po 10 szt. 

 
 
zdjęcie poglądowe 



 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mata do 
ćwiczeń 
fitness 

150 Mata do ćwiczeń fitness, kolor: 
niebieski, wymiary: (+/- 3cm) 
61x183 cm, grubość:  (+/- 0,5cm) 1 
cm, antypoślizgowa, materiał: NBR, 
rodzaj syntetycznego kauczuku. 
Nadruk: jeden kolor-biały, trzy 
miejsca, (+/- 5cm) 15x35cm. 
Pakowane po 50 szt. 

 

 
 
 
zdjęcie poglądowe 

15. Ciężarki, 
hantelki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 komp. Ciężarki, kolor: dowolny, materiał: 
żeliwo, warstwa zewnętrzna: 
winylowa, waga: 1 kg, sztuki: 2. 
Pakowane po 2szt./komplet. 
Opakowanie zbiorcze 10 
kompletów w kartonie. 

 

 
 
 

zdjęcie poglądowe 

16. Naklejka 
 
 
 
 
 

200  Naklejka, druk na folii 
przezroczystej z cięciem 
optycznym, wymiary: (+/- 0,5cm) 
7x2,5 cm. Nadruk: jeden kolor-
czarny, miejsce miejsca, (+/- 0,5cm) 
6x1,5cm.  
 

 

 
 
  zdjęcie poglądowe 

                                                                                                                                                                                                         
 


