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Część III-4 SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część 4 – Artykuły LIFE 

 

1.  Pendrive metalowy 32 GB z micro usb  (100 sztuk) 

Pendrive z micro usb metalowy/stal nierdzewna. Zawierający otwór umożliwiający przymocowanie 

smyczy. Smycz w komplecie. 

• 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  monochromatyczny grawer/nadruk logo NFOŚiGW i LIFE  

 

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

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

 

2. Długopis (1000 sztuk)  

• długopis w obudowie drewnianej w opakowaniu z materiałów ekologicznych  

• kolor obudowy długopisu - czarny 

• wkład - niebieski 

• na długopisie monochromatyczne logo programu LIFE i NFOŚiGW 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o 

wyglądzie produktu (z zastrzeżeniem, że kolor obudowy będzie 

czarny, nie jasny). Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne 

wymagania opisane powyżej 
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3.  Plecak sportowy (100 sztuk)  

Plecak wysokiej jakości, wykonany z nieprzemakalnego materiału (Materiał główny: Poliester, co 

najmniej 75%, mogą być też dodatkowo: m.in.: Nylon, Poliuretan, Poliester 600D lub  Poliester 210D  

lub balistyczny nylon), składający się z komory głównej, min. dwóch kieszeni przednich (wszystkie 

zapinane na suwak), kieszonek bocznych oraz kieszeni wewnętrznej.  

• Szelki szerokie, wzmocnione i podszyte gąbką, z regulacją długości.  

• Wzmocniony uchwyt.  

• Wzmocniony i usztywniony tył plecaka.  

• Wymiary: 430 mm (+/- 40 mm) x 280 mm (+/- 40 mm) x 150 mm (+/- 40 mm) 

• Pojemność 18 litrów.  

• Waga własna, poniżej 1 kg 

• Kolor: czarny, szary, ciemna zieleń, czerwień (po 100 sztuk każdego koloru) 

• Na plecaku kolorowe logo NFOŚiGW oraz Programu LIFE oraz napis: „Sfinansowano ze 

środków UE w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011" naniesione trwałą 

techniką, odporną na warunki atmosferyczne. 
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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. 

 

4. Torba materiałowa (500 sztuk)  

 

Torba wykonana z bawełny z długimi uszami umożliwiającymi założenie torby na ramię.  

Na torbie kolorowy nadruk logo NFOŚiGW i logo LIFE oraz napis: „Sfinansowano ze środków UE w 

ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011" (po jednej stronie torby)  

Gramatura materiału min. 150 g/m² 

Kolor: beż 

Wymiary bez uszu: 420 mm (+/- 30 mm) x 380 mm (+/- 30 mm) 

 

 

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

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

 

 

Logo NFOŚiGW  i LIFE zawiera załącznik  do Części III SIWZ. Zastosowanie logotypów NFOŚiGW 

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

 


