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Część III-3 SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część 3 – Artykuły ogólne 

1. Termos (200 sztuk)  

Termos wykonany ze stali nierdzewnej, podwójne ścianki. Z zewnątrz pokryty warstwą antypoślizgową. 

Od wewnątrz powleczony cienką warstwą srebra (antybakteryjnie, izolacyjnie). W komplecie dwa korki 

(automatyczny i tradycyjny). Na termosie monochromatyczny nadruk logo NFOŚiGW. Termos 

zapakowany w jednostkowe opakowanie – kartonowe matowe pudełko w kolorze czarnym. Na 

pudełku monochromatyczny nadruk logo NFOŚiGW.  

Dane techniczne: 

• pojemność pomiędzy 730 – 800 ml 

• zdolność do utrzym. temp po 6h > 70°C 

• zdolność do utrzym. temp po 12h > 55°C 

• zdolność do utrzym. temp po 24h > 40°C 

• wymiary pomiędzy H 200-250 / Ø 75-85 mm 

• waga pomiędzy 350 – 400 g 

 

  

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

2. Okładka na dyplomy, umowy (1000 sztuk)  

Sztywna teczka służąca do wręczania dyplomów, gratulacji itp.  

• materiał: utwardzony karton powleczony od zewnątrz materiałem skóropodobnym  

• składana 

• wewnętrzna strona okładki wykończona materiałem w kolorze zbliżonym do koloru okładki 

zewnętrznej 
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• na wewnętrznej stronie okładki, w prawym, dolnym rogu tasiemka do przytrzymania 

dyplomu 

• wymiary: mieszcząca kartkę formatu A4 

• kolor: ciemnozielony 

 na okładce tłoczone logo NFOŚiGW. 

 

3. Torba jutowa (300 sztuk)   

Torba na zakupy z uchwytami. 

• materiał: twarda juta w kolorze naturalnym (jasno-brązowym, beżowym, ecru)  

• torba o kształcie prostokąta, w poziomie, poszerzana 

• wzdłuż krawędzi wzmacniające przeszycia 

• mocne uchwyty bawełniane w kolorze jasno-zielonym długość 55 cm +/- 2 cm 

• torba w środku powlekana folią ochronną; 

• wymiary bez uszu: 420 mm (+/- 20 mm) x 330 mm (+/- 20 mm) x 190 mm (+/- 20 mm); 

Na jednej stronie torby monochromatyczny nadruk znaczka recyklingu oraz logo NFOŚiGW. 

 

4. Torby papierowe (1000 sztuk)  

Papier: kreda mat 

Gramatura: 200-250 g/m2 

Dno i zakładka górna: karton 450 g/m2  

Laminat błysk 

Kolor: ciemnozielony i granatowy (po 500 sztuk w każdym kolorze) 

Sznurek syntetyczny 

Wymiary bez uszu:  

• wysokość 41 cm (+/- 1 cm), szerokość 31 cm (+/- 1 cm), głębokość 12 cm (+/- 1 cm) – 300 

sztuk, po 150 sztuk w każdym kolorze, 

• wysokość  21 cm(+/- 1 cm), szerokość 15 cm (+/- 1 cm), głębokość 10 cm (+/- 1 cm) – 200 

sztuk, po 100 sztuk w każdym kolorze, 

• wysokość  36 cm (+/- 1 cm), szerokość 41 cm (+/- 1 cm), głębokość 15 cm (+/- 1 cm) – 500 

sztuk, po 250 sztuk w każdym kolorze. 

Na torbie nadrukowane monochromatyczne logo NFOŚiGW oraz adres strony www. nfosigw.gov.pl 

(po jednej stronie torby). 
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Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

5.  Kredki ekologiczne (200 sztuk) 

Minimum dwanaście barwnych kredek w opakowaniu w kształcie tuby. Tuba plastikowo-papierowa 

zakończona temperówką. Kredki wykonane z naturalnych surowców. Na tubie kolorowy nadruk logo 

NFOŚiGW.  

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

6. Pendrive drewniany 32 GB (500 sztuk)  

Obudowa pendrive’a wykonana z ciemnego drewna. Krawędzie ostre, niezaokrąglone. 

• prędkość odczytu: min. 24 MB/s;  

• USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0; 

• kompatybilny z Win98/NT/ME/2000/XP/Win7 i nowsze 

• zatyczka trzymana na magnesna pendrive nadruk/grawer logo NFOŚiGW 

Pendrive zapakowany w jednostkowe, kartonowe, matowe pudełko z materiału pochodzącego z 

recyklingu, w kolorze czarnym z monochromatycznym nadrukiem logo NFOŚiGW. 
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Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

7. Kubek (200 sztuk) 

Kubek ceramiczny lub porcelanowy w kształcie walca z rozszerzaną ku górze średnicą oraz dużym, 

wygodnym uchem. Na kubku monochromatyczny nadruk (max. 140 x 70 mm) odporny na ścieranie i 

mycie w zmywarce – grafika wskazana przez Zamawiającego + logo NFOŚiGW. 

Pojemność: 250-300 ml 

Kolor: zewnątrz biały, wewnątrz zielony  

Kubek zapakowany w opakowanie jednostkowe – kartonik tekturowy z materiału pochodzącego z 

recyklingu. Na opakowaniu kolorowy nadruk: grafika wskazana przez Zamawiającego oraz logo 

NFOŚiGW. 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 
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8. Ołówek (200 sztuk) 

 

Ołówek drewniany, mix kolorów, ołówek zakończony główką w kształcie zwierzaka. 

Na ołówku monochromatyczny (preferowany biały) nadruk logo NFOŚiGW. 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

9. Opaska odblaskowa (200 sztuk)  

Samozaciskowe opaski odblaskowe – mix kolorów.  

Na opasce monochromatyczny nadruk: grafika wskazana przez Zamawiającego oraz logo NFOŚiGW. 

  

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 
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10. Gra Domino (200 sztuk)  

Gra domino w drewnianym pudełku. 

ROZMIAR: 16,5 x 3,5 x 5 cm (+/- 2 cm), 

MATERIAŁ: drewno 

KOLOR: pudełko/skrzyneczka w kolorze naturalnym. Kości domina w kolorze czarnym. 

Na przedmiocie nadruk/grawer monochromatycznego logo NFOŚiGW. 

Gra zapakowana w opakowanie jednostkowe – kartonik tekturowy z materiału pochodzącego  

z recyklingu. Na opakowaniu kolorowy nadruk: grafika wskazana przez Zamawiającego oraz logo 

NFOŚiGW. 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

11. Pendrive dual 32 GB (250 sztuk)  



7 
 

Pamięć przenośna wyposażona w dwa złącza - USB 3.0 oraz micro USB. Umożliwiająca 
przenoszenie danych ze smartfonów i tabletów z systemem Android i portem micro-
USB, jak również z komputerów z portem USB. 

• prędkość odczytu: min. 100 MB/s; 
• USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0; 
• kompatybilny z /NT/ME/2000/XP/Vista/Win7/i nowsze 
• micro usb kompatybilne zarówno z systemem Android, jak i iOS 
• na pendrive’ie  grawer/nadruk logo NFOŚiGW 

Pen-drive zapakowany w jednostkowe, kartonowe, matowe pudełko w kolorze 

czarnym z monochromatycznym nadrukiem logo NFOŚiGW. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający 

dopuszcza złożenie każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania 

opisane powyżej. 

 

  

 

12. Długopis ze wskaźnikiem laserowym (50 sztuk)  
 

Długopis ze wskaźnikiem laserowym i lampką LED wykonany z metalu (nie dopuszcza się wykonania z 
tworzywa pokrytego farbą lub innym pokryciem imitującym metal). Dołączone baterie niezbędne do 
działania. Wskaźnik wraz z bateriami zapakowany w drewniane pudełko. Nadruk logo NFOŚiGW 
wykonany za pomocą dowolnej trwałej techniki na pudełku. Całość zapakowana w jednostkowe, 
kartonowe, matowe pudełko w kolorze czarnym z monochromatycznym nadrukiem logo NFOŚiGW. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 
każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 
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13. Teczki papierowe konferencyjne A4 z nadrukiem (1000 sztuk) 

Teczka konferencyjna z gumką.  

• biała 

• kolorystyka: 4+4, 

• kreda mat min. 350 g 

• format mieszczący A4 (210 x 297 mm) 

• z gumką 

• teczka dwubigowa 

• grzbiet regulowany do 24 mm 

• jednostronnie foliowana mat 

• druk full color na pierwszej i ostatniej okładce 

• przygotowanie projektu do druku: rozmieszczenie loga NFOŚiGW  i adresu strony 

www.nfosigw.gov.pl oraz grafiki wskazanej przez Zamawiającego 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające 

wyobrażenie Zamawiającego o 

wyglądzie produktu. Zamawiający 

dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który 

spełniać będzie minimalne wymagania 

opisane powyżej. 

 

Logo NFOŚiGW zawiera załącznik  do Części III SIWZ. Zastosowanie logotypów NFOŚiGW musi być 

zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW, stanowiącą załącznik do Części III SIWZ.  


