OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

Przedmiotem zamówienia jest zakup upominków reklamowych o niżej wymienionych parametrach:
Zestaw
Ilość sztuk

I.

Opis

Smycze reklamowe

Zdjęcie po dglądowe

1000

Smycz sublimacyjna, dwustronnie
drukowana z pasowaniem, 15 mm ze
skipassem w kolorze mlecznym bądź
szarym, zbliżonym do koloru części
logotypu banku.
W miejscu zszycia smyczy przy
karabińczyku oraz skipasie logotyp banku
nie może być ucięty. Napis musi być
wpasowany na smyczy po całości, tak, żeby
nie brakowało żadnej jego części.

II.

1. Ologowanie: logo BGK – jeden kolor
Smycze reklamowe
Smycz sublimacyjna, dwustronnie
drukowana z pasowaniem, 15 mm,
zakończona karabińczykiem.
W miejscu zszycia smyczy przy
karabińczyku oraz skipasie logotyp banku
nie może być ucięty. Napis musi być
wpasowany na smyczy po całości, tak, żeby
nie brakowało żadnej jego części.
1. Ologowanie: logo BGK – jeden kolor

8000

III.

IV.

V.

VI.

I
IPowerbank
I1. Pojemność 1000 mAh
.2. Opcje znakowania: naklejka PVC
3. Wbudowane złącza (iPhone 5/6 i
MicroUSB). Nie wymaga kabla
4. Ilość w opakowaniu: 1 szt
5. Opakowanie: pudełko z logo BGK
6. Ologowanie powerbanka: pełen kolor logo BGK
I
VPamięć USB
1. Kolor: kolory logotypu BGK
2. Wymiary:
5cm/5cm/1,3cm (+/- 10 mm)
3. Materiał: PVC kształt logotypu
4. Produkt opakowany jest w pudełko
kartonowe w kolorze srebrnym lub
białym, wielkość pudełka
dostosowana do pamięci USB
5. Pojemność: 32 GB
6. Opakowanie: pudełko z logo BGK –
pełen kolor
7. Ologowanie USB : logo BGK –
pełen kolor
IDługopis
V1. Typ Cosmo
.2. Kolor Czerwony
3. Ologowanie: logo BGK – jeden kolor

1000

V
.
Karteczki
post-in
1. Wymiary 75x75mm,

8000

1000

12000

50 kartek w

bloczku
Papier offset 80 g, biały, podkładka
170 g
Karteczki samoprzylepne 4+0 (pełny kolor)
– nadruk według projektu Zamawiającego
2.

VII.

V
IPióro

wieczne
1. Wykonanie: Mosiężny korpus wykonany
ze szczotkowanego metalu w odcieniu
grafitowym. Wykończenia chromowane.
Klips zdobiony znakiem strzały.
Wyposażone w stalówkę ze stali
nierdzewnej typu F.

400

Możliwość korzystania z nabojów lub z
tłoczka napełnianego atramentem
(tłoczek nie dołączony).
3. Zapakowane w pudełko z logo BGK.
4. Ologowanie: logo BGK /grawer – jeden
kolor
2.

VIII.

Pamięć USB
1. Kolor: srebrny/szary
MT-6 OTG
Materiał:
aluminium (blaszka)
-plastik (obudowa),
Wymiary: 72,8 x 19,5 x 10,6 mm
Powierzchnia logo: 25 x 13 mm
Gwarancja: 24 miesiące
Kompatybilne z: Windows/MacOS/Linux
Złącze: microUSB / USB2.0
Parametry: zapis do 5MB/s odczyt do
9MB/s
Zapakowana w pudełko kartonowe
adekwatnej wielkości do pamięci USB z
logo BGK
2. Ologowanie: logo BGK/ lub grawer

1500

UWAGA:
Zgodnie z cz. XIII SIWZ - W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
Zamawiającego (tj. jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia), do oferty należy załączyć minimum
jedną próbkę upominku dla każdego oferowanego asortymentu.

