Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Wydziału Promocji i Informacji, Zespołu Promocji i Współpracy z Zagranicą,
Urzędu Miasta Płocka w Płocku
Wykonanie materiałów promocyjnych dla Wydziału Promocji i Informacji, Urzędu Miasta Płocka w Płocku – zawieszka zapachowa, magnes magnetycznypromocyjny, piłeczka antystresowa, torba bawełniana (ucho krótkie), torba bawełniana (ucho długie), kredki z temperówką, parasol, brelok niklowany, filiżanka
porcelanowa, kubek, torba ekologiczna- składana, gwizdek, etui na telefon, poduszka, balon (wraz z patyczkiem i zatyczką), button (pin, przypinka).
Lp. Materiały promocyjne

Specyfikacja produktu

1.

Zawieszka zapachowa

Zapach, zawieszka o wymiarach 70 mm x 70 mm (kształt koła). Odświeżacze powinny 1.000 sztuk
być wykonane z papieru celulozowego najwyższej jakości, chłonące odpowiednią ilość
substancji zapachowej – zapach cytrynowy. Wszystkie odświeżacze powietrza powinny
posiadać gumkę w celu zamontowania np. w samochodzie. Odświeżacze powietrza
powinny być zapakowane pojedynczo w szczelne woreczki z folii barierowej.
Specyfikacja techniczna: karton jednostronnie powlekany (200g), wielkość zadruku 4,5
cm, nadruk 2 kolory, RAL 7037, RAL 3002, nadruk dwustronny.

2.

Magnes magnetyczny, promocyjny

magnes magnetyczny, promocyjny o wym. ok. 55 x 80 mm, druk 2 kolory: RAL 7037, 4.000 sztuk
RAL 3002, kreda 250g, folia błysk 1/0, folia magnetyczna 0,4 mm. Każdy magnes
zostanie zapakowany oddzielnie w folię.

3.

Piłeczka antystresowa

piłeczka antystresowa koloru białego o średnicy ok. 6,3 cm z nadrukiem 1 kolor RAL 700 sztuk
7037, wielkość zadruku ok. 3 x 3 cm.

4.

Torba bawełniana (ucho krótkie)

Torby 100 % bawełniane écru z nadrukiem 2 kolory RAL 7037, RAL 3002, zdobienie na 500 sztuk
jednej stronie, wielkość zadruku ok. 13 x 16 cm, gr. 150 g o wymiarach 38 x 42 cm,
ucho krótkie o wymiarach ok. 40 cm.

5.

Torba bawełniana (ucho długie)

Torby 100 % bawełniane écru z nadrukiem 2 kolory RAL 7037, RAL 3002, zdobienie na 500 sztuk
jednej stronie, wielkość zadruku, ok. 13 x 16 cm, gr. 150 g o wymiarach 38 x 42 cm,
ucho długie o wymiarach ok. 70 cm

6.

Kredki z temperówką

zestaw kredek z 12 kolorach. Pakowany w kartonową tubę z temperówką, 2.500 sztuk
nadruk 2 kolory RAL 7037, RAL 3002, nadruk jednostronny.

7.

Parasol

Parasol męski klasyczny, długi, 16-szprychowy typ London Falcone lub 200 sztuk
równoważny, nadruk logo 2 kolory-(RAL 3002, biały) na jednym panelu
parasola.
Typ: długi, Kolor: czarny, system otwierania manualny
Szczegóły:
wykonany z wysokiej jakości materiału
stelaż z włókien szklanych
specjalne nakładki zabezpieczające przed zsunięciem
stabilny, odporny na wiatr i rdzę

Ilości prognozowane

otwierany ręcznie
drewniana rączka
Informacje techniczne:
długość: 89 cm
stelaż: stal/drewno
długość/ilość szprych: 16
rozpiętość czaszy w linii prostej: ø 104 cm
rączka: drewniana, zagięta
masa: 600 g
odporny na rdzę: tak
tkanina: poliester
8.

Brelok niklowany

Brelok do kluczy z 3 zawieszkami w kształcie koła na 3 oddzielnych 300 sztuk
łańcuszkach w 3 różnych długościach. Zawieszki zawieszone na metalowym
kółku płaskim podwójnym, okrągłym, średnica ok. 2,8 cm.
1.koło z logo miasta Płocka część z logo wypukła o powierzchni gładkiej, na
około kółka powierzchnia matowa , średnica kółka ok. 2,5 cm, na łańcuszku w
kształcie oczek.
2. koło ze słoniem, część ze słoniem wypukła o powierzchni gładkiej, na około
kółka powierzchnia matowa, średnica kółka ok. 2,5 cm, na łańcuszku w
kształcie oczek.
3.koło z piłką do gry w piłkę ręczną, część z piłką wypukła o powierzchni
gładkiej, na około kółka powierzchnia matowa, średnica kółka ok. 2,5 cm, na
łańcuszku w kształcie oczek.
Każdy brelok pakowany w ozdobne pudełko.

9.

Filiżanka porcelanowa

Błyszcząca biała porcelana z subtelnym motywem w postaci czarnego paska na
obramowaniu talerzyka i filiżanki, typu Nora lub równoważny.
Można myć w zmywarce. Można stosować w kuchence mikrofalowej. Filiżanka i Spodek
Kawa/Herbata 25 cl/14,5 cm.
Każda filiżanka zostanie zapakowana w pudełko. Nadruk logo na zewnętrznej ściance
filiżanki od strony patrzącego, a nie pijącego 1 kolor RAL 7037 na jednej stronie oraz
nadruk na spodku 1 kolor RAL 7037. Nadruk: trwały, odporny na mycie w zmywarce.

400 sztuk

10. Kubek

Kubek typu handy lub równoważny koloru białego. Materiał: porcelana. Pojemność: 100 sztuk
minimum 300ml. Wymiary: wys. 8,5 cm x Ø (górna) 8,9 cm x Ø (dolna) 7,4 cm.
Nadruk: trwały, odporny na mycie w zmywarce, dwustronny. Wielkość nadruku: 65 x
45 mm (z każdej strony) Nadruk 2 kolory RAL 7037, RAL 3002 .
Każdy kubek zapakowany w oddzielny kartonik (pudełko) z okienkiem. Wymiary
pudełka dopasowane do rozmiaru kubka. Pudełko wykonane z kartonu typu mikrofala.
Kolor: eko.

11. Torba ekologiczna, składana

Składana torba na zakupy z zamknięciem na suwak. Wymiary: 39,5x 39,5 cm (po 100 sztuk
rozłożeniu 11 x 20 cm). Materiał: polipropylen. Kolor: czarny. Znakowanie: 2 kolory

RAL 7037, RAL 3002. Wielkość nadruku: 8 x 15 cm.
12. Gwizdek

Gwizdek z tworzywa na sznurku. Rozmiar ok. 42 x 17 mm. Kolor: biały. Nadruk 1 kolor 500 sztuk
dwustronny; RAL 7037. Wielkość nadruku: 10 x 15 mm.

13. Etui na telefon

Etui na telefon z wyjściem na słuchawki i smyczą. Materiał: soft shell. Kolor: czarny. 100 sztuk
Wymiary: 9x14x1 cm. Znakowanie: 2 kolory RAL 7037, RAL 3002. Powierzchnia
nadruku: 5 cm kwadratowych.

14. Poduszka

Poduszka typu "jasiek" z wymiennym wkładem o wymiarach 40 x 40 cm. Wypełnienie: 100 sztuk
wkład syntetyczny, antyalergiczny. Poszewka: zdejmowana, zapinana na zamek
błyskawiczny, koloru białego, matowa. Nadruk: jednostronny, full kolor, wielkość 20 x
30 cm.

15. Balon (wraz z patyczkiem i
zatyczką)

balon 12" (ok. 30,5 cm średnicy – obwód balonu ok. 92-93 cm). Kolor: biały. Nadruk: 2.000 sztuk
dwustronny, 2 kolory RAL 7037, RAL 3002 (na każdej stronie). Maksymalne pole
nadruku. Do balonów dołączone są patyczki i zatyczki.

16.

Średnica: 55 - 58 mm. Kolor tła: biały. Nadruk: jednostronny, 2 kolory RAL 7037, RAL 500 sztuk
3002, zabezpieczony bezbarwną folią. Zapięcie: agrafka

Button (pin, przypinka)

