Załącznik Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostarczenie poniższych gadżetów promocyjnych:
1. Zestaw – luksusowy długopis + etui – 100 szt.

Długopis:
 niebieski wkład
 obrotowy mechanizm
 korpus w kolorze czarnym z chromowanymi elementami
 wykończenie korpusu: przeplatany materiał; błyszczący, czarny lakier oraz chromowane elementy
(m.in. klip)
 wymiary długopisu: 15,3 x 3,4 x 2,5 cm
 znakowanie: grawer laserowy
 wielkość pola znakowania: 3 x 0,6 cm
Etui:







dopasowane do długopisu,
imitacja skóry
faktura splotu
magnetyczne zamknięcie
wnętrze wyścielane aksamitem/zamszem
znakowanie: tłoczenie
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2. Powerbank – 100 szt.










obudowa aluminiowa w kolorze czarnym
pojemność 4000 mAh
prąd wyjściowy 5V/1A
dołączony kabel mikroUSB-USB
wymiary: 6,8 x 11 x 0,9 cm
znakowanie: grawer laserowy
wielkość pola znakowania: 30 x 80 mm
pakowane pojedynczo w kartonik

3. Ładowarka – 100 szt.










sieciowa (prąd wejściowy 110 - 220V) i samochodowa 12V
niebieska dioda LED wskazuje, że urządzenie ładuje
wyjście USB
wymiary: 5,9 x 5,8 x 3,9 cm
kolor obudowy: czarny
materiał obudowy: plastik
znakowanie: tampodruk 2 kolory
pole znakowania: 40 x 40 mm
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4. Kubek termiczny – 100 szt.














szczelny kubek podróżny z systemem leakproof
materiał: stal nierdzewna
kolor korpusu: czarny
dwuścienna konstrukcja próżniowa
pokrywka w kolorze czarnym, wkręcana na gwint i uszczelniona
ustnik otwierany i zamykany za pomocą przycisku
nierdzewny w środku i na zewnątrz
pojemność 400 ml
wymiary ø7,5 cm x 20 cm
znakowanie: grawer laserowy
pole znakowania 3 x 3 cm
pakowany pojedynczo w kartonik

5. Pamięć USB 32 GB – 100 szt.







obudowa wykonana w całości ze stopu cynku
kształt obudowy: podłużny, rozpoczynający się gniazdem USB, zakończony okrągłym otworem,
szerszym od korpusu
technologia COB (Chip-on-board) - odporność na kurz, pył, wstrząsy i wibracje
nie posiada zatyczki na gniazdo USB
kolor: srebrny
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materiał: stop cynku
interfejs: USB 3.0 (USB 2.0 kompatybilny)
pojemność 32 GB
temperatura pracy: 0°C - 70°C
wspierane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x
wymiary: 44,0 x 18,0 x 4,5 mm
znakowanie: grawer laserowy
pakowany osobno w czarny kartonik

6. Pamięć USB 16 GB – 200 szt.















obudowa wykonana w całości ze stopu cynku
kształt obudowy: podłużny, rozpoczynający się gniazdem USB, zakończony okrągłym otworem,
szerszym od korpusu
technologia COB (Chip-on-board) - odporność na kurz, pył, wstrząsy i wibracje
nie posiada zatyczki na gniazdo USB
kolor: srebrny
materiał: stop cynku
interfejs: USB 3.0 (USB 2.0 kompatybilny)
pojemność 16 GB
temperatura pracy: 0°C - 70°C
wspierane systemy operacyjne: Windows XP/Vista/7/8, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x
wymiary: 44,0 x 18,0 x 4,5 mm
znakowanie: grawer laserowy
pakowany osobno w czarny kartonik

7. Aluminiowy długopis z końcówką do smartfona – 300 szt.



korpus aluminiowy w czarnym kolorze
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obrotowy mechanizm
chromowany, błyszczącym klip
miękka końcówka do ekranów dotykowych
niebieski wkład
wymiary długopisu: Ø0,7x13,6 cm
znakowanie: tampodruk 2 kolory lub grawer laserowy
wielkość pola znakowania: 5 x 40 mm
pakowany pojedynczo w kartonik

8. Notatnik A6 – 300 szt.










80 kartek w kolorze kremowym w linie
okładka twarda, wykonana z tworzywa imitującego skórę
notatnik zamykany gumką w kolorze czerwonym
wszyta tasiemkowa zakładka w kolorze czerwonym
wymiary notatnika: 14,3 x 9,3 x 1,8 cm
znakowanie: tłoczenie
wielkość pola znakowania: 5 x 3 cm
pakowany pojedynczo w foliowy woreczek foliowy

9. Słuchawki – 300 szt.







słuchawki wykonane z PVC pakowane w okrągłe pudełko z ABS-u z silikonową nakładką
kabel słuchawek o długości 120 cm
wymiary pudełka: ø6,5 x 1,5 cm
kolor: czerń i biel
znakowanie: tampodruk 2 kolory
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pole znakowania: 50 x 50 mm

10. Pas zabezpieczający walizkę – 200 szt.








materiał: poliester
wymiary: 183 x 5 cm
kolor: czarny
znakowanie: nadruk 2 kolory
pole znakowania: 300 x 35 mm
pakowany oddzielnie w foliowy woreczek

11. Poduszka podróżna – 300 szt.





materiał: welur lub materiał flokowany
dmuchana
w kształcie litery „u”, nakładana na ramiona
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wymiary po nadmuchaniu: ok. 40 x 30 x 12 cm
kolor czarny
znakowanie na poduszce: nadruk 2 kolory
pole znakowania 6 x 6 cm
pakowana pojedynczo w etui z tego samego materiału i o tym samym kolorze

12. Torba reklamowa – 300 szt.









materiał: tkanina bawełniana barwiona
gramatura materiału: co najmniej 280 g/m2
wymiary: wysokość ok. 37 cm, szerokość ok. 39 cm, głębokość ok.
10 cm.
uchwyt: długość 2 x ok. 70 cm, szerokość 4 cm
łączenie: szycie
pas stanowiący dno i boki wszyty osobno
kolorystyka:
 torba obustronnie czarna z logo na powierzchni ok. 25 x 30
cm
 uchwyt: czerwony w kolorze serca na logo

13. Ołówek drewniany – 500 szt.







trójkątny przekrój
strefa uchwytu pokryta drobnymi gumowymi punkcikami w kolorze czarnym
kolor korpusu – czarny
kolor drewna – czarne
znakowanie: tampodruk 2 kolory
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14. Zapach samochodowy – 500 szt.











zapachowa zawieszka samochodowa w kształcie koła
sposób mocowania: plastikowy haczyk
nasączenie: 3 ml
kolorystyka: obustronnie czarna zawieszka z logo
materiał: wysokiej jakości celuloza
wymiary: Ø 7-8 cm
zapach: do uzgodnienia na etapie realizacji
kompozycja zapachowa zgodna z normami IFRA
pakowane pojedynczo w woreczki z folii barierowej bez etykiety, zgrzewane

15. Piłka antystresowa – 300 szt.







materiał: PU
powierzchnia: połysk
średnica: 6-7 cm
znakowanie: nadruk 2 kolory
pole znakowania: 30 x 25 mm

LOGO:
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Nadruk na białej nawierzchni: czarne litery, czerwone serce.
Nadruk na czarnej nawierzchni: białe litery, czerwone serce.

Od Wykonawcy wymagana jest:





należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
określenie przez Wykonawcę danych kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT



Kryteria oceny ofert:
60 % cena brutto podana przez Wykonawcę,
40 % kryterium jakości (m.in. estetyka wykonania).
Wzór:

Cena najniższej oferty
Końcowa ilość punktów: ------------------------------------ X 60 pkt + liczba punktów za jakość (max 40).
Cena oferty ocenianej





Jakość oceniana będzie poprzez sprawdzenie próbek poszczególnych gadżetów, które Wykonawca
musi załączyć do oferty. Próbki muszą spełniać parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Na gadżetach muszą znajdować
się
przykładowe
nadruki
firmowe
(niekoniecznie
z oznakowaniem wymaganym przez Zamawiającego).
Ocena dokonana będzie przez komisję przetargową powołaną przez Zamawiającego, a liczba
uzyskanych punktów będzie średnią sumy ocen cząstkowych poszczególnych członków komisji.
Punkty za kryterium „jakość” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów
(po 1 punkcie za każdą cechę). Oceniane będą następujące cechy:
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Lp.

Nazwa gadżetu

1.

Zestaw –
luksusowy
długopis + etui

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Cecha

Długopis: brak pęknięć, zarysowań, wystrzępień
Długopis: zdolność zapisu bez przerywania
Długopis: elementy chromowane gładkie, błyszczące
Długopis i etui: solidne wykonanie, elementy są dobrze
ze sobą połączone
Etui: estetyczne wykonanie, brak wystających grudek
kleju i strzępów materiału, sprawne zamknięcie
Powerbank
Solidne wykonanie, elementy są dobrze ze sobą
połączone
Brak pęknięć, zarysowań
Ładowarka
Brak pęknięć, zarysowań
Solidne wykonanie, elementy są dobrze ze sobą
połączone
Logotyp trwały, nie ściera się przy pocieraniu palcem i
paznokciem, kolory nasycone
Kubek termiczny
Brak pęknięć, zarysowań
Kubek nie przecieka po napełnieniu i ułożeniu w
poziomie
Ustnik otwiera i zamyka się sprawnie, bez przeszkód
Pokrywka sprawnie wkręca i wykręca się z gwintu
Pamięć USB 32 GB Powierzchnia gładka bez zarysowań i wygięć
Pamięć USB 16 GB Powierzchnia gładka bez zarysowań i wygięć
Aluminiowy
Brak pęknięć, zarysowań
długopis z
Zdolność zapisu bez przerywania
końcówką do
Elementy chromowane gładkie, błyszczące
smartfona
Notatnik A6
Estetyczne wykonanie, brak wystających grudek kleju,
brak zarysowań i wgnieceń na okładce
Solidne połączone elementy - kartki dobrze zszyte lub
sklejone i dobrze połączone z okładką, gumka solidnie
przytwierdzona do okładki, zakładka dobrze
przytwierdzona do notesu
Słuchawki
Logotyp trwały, nie ściera się przy pocieraniu palcem i
paznokciem, kolory nasycone
Elementy zarówno pudełka, jak i samych słuchawek,
dobrze połączone, nie rozpadają się
Pas
Zapięcie/klamra zatrzaskuje się bez trudu nie otwiera się
zabezpieczający
samoistnie przy rozciąganiu
walizkę
Logotyp trwały, nie ściera się przy pocieraniu palcem i
paznokciem, kolory nasycone
Brak strzępień na pasie, solidne szwy
Poduszka
Poduszka szczelna, po nadmuchaniu nie wypuszcza
podróżna
powietrza przez 1 minutę lekkiego nacisku
Brak ostrych krawędzi
Logotyp trwały, nie ściera się przy pocieraniu palcem i
paznokciem, kolory nasycone
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12.

13.

Torba reklamowa

Ołówek
drewniany

14.

Zapach
samochodowy

15.

Piłka
antystresowa

Logotyp trwały, nie ściera się przy pocieraniu palcem i
paznokciem, kolory nasycone
Elementy solidnie zszyte, szwy się nie rozchodzą przy
obciążeniu ok 5 kg
Estetyczne wykonanie: brak fragmentów
niedopasowanego materiału, brak nierówno zszytych
elementów
Logotyp trwały, nie ściera się przy pocieraniu palcem i
paznokciem, kolory nasycone
Trwałość grafitu – grafit nie kruszy się podczas pisania i
podczas 3 krotnego temperowania ołówka
Brak pęknięć, zarysowań, wgnieceń
Intensywny zapach
Estetyczne, szczelne opakowanie
Nasycone kolory nadruku, biel nie zniekształcona
wilgocią
Logotyp trwały, nie ściera się przy pocieraniu palcem i
paznokciem, kolory nasycone
Powierzchnia gładka, bez zadrapań i wgnieceń
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