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Część III-5 SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część 5 – Artykuły JRP 

1. Teczka A4 (6000 sztuk)  

Teczka A4  

• wymiary teczki: 230 mm (+/- 3 mm)  x 320 mm (+/- 3 mm)  x 15 mm (+/- 3 mm), 

• 2 skrzydła, z nacięciem na wizytówkę, 

• gramatura kartonu: 350 g/ m2, kreda matowa, 

• biała, 

• kolorystyka: 4+4, 

• zamknięcie na gumkę, 

• teczka opatrzona kolorowymi logotypami: Fundusze Europejskie PO IiŚ, Doradztwo 

Energetyczne, NFOŚiGW, UE 

 

2. Notatnik A5 (6000 sztuk) 

Notatnik A5: 

• format: A5, 

• ilość kartek – min. 50 (w kratkę lub linię), o gramaturze papieru min. 80 g/m2,  

• papier  (kartki na notatki) ekologiczny – tj. papier na bazie włókien z odzysku, papier 

pochodzący z recyklingu lub papier na bazie włókien pierwotnych 

• papier musi posiadać jeden z następujących certyfikatów: Niebieski Anioł (niem. Der 

blaue Engel, ang. Blue  Angel), Europejska Stokrotka (ang. Ecolabel Flower), Nordycki 

Łabędź (ang. Nordic Swan), FSC (ang. Forest Stewardship Council, międzynarodowy 

system certyfikacji produktów gospodarki leśnej), PEFC (ang. Programme for the 

Endoresement of Forest Certification, program zatwierdzania certyfikacji lasów) lub inny 

równoważny potwierdzający, że papier jest ekologiczny 

• okładka tekturowa: twarda min. 200 g/m2  

• na okładce nadruk full color o wym. maks.  200 mm x 150 mm (grafika przekazana przez 

Zamawiającego) oraz kolorowy nadruk logotypów: Fundusze Europejskie PO IiŚ, 

Doradztwo Energetyczne, NFOŚiGW, UE,  

• notatnik opatrzony grafiką na każdej stronie (druk monochromatyczny), logotypy: 

NFOŚiGW, UE, Fundusze Europejskie oraz Programu JRP, 

• oprawa klejona, grzbiet prostokątny, 

• w całości wykonany z materiału z recyklingu 

3. Długopis biodegradowalny (6000 sztuk)  

Długopis biodegradowalny 

• kolor: biało-zielony, 

• wkład: niebieski, 
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• obudowa długopisu wykonana z plastiku podlegającego biodegradacji, uzyskanego z 

przetworzonej skrobi kukurydzianej.  

• Długopis opatrzony kolorowymi logotypami:  Fundusze Europejskie PO IiŚ, Doradztwo 

Energetyczne, NFOŚiGW, UE oraz znaczek biodegradowalności.  

4. Pendrive (6000 sztuk)  

Pendrive typu wafer 

• pojemność – 8 GB, 

• pendrive typu wafer, 

• wymiary:  długość: 85,5 mm (+/- 2 mm); szerokość: 54 mm (+/- 2 mm) ; wysokość: 2,2 mm  

(+/- 0,2 mm), 

• plastik i aluminium użyty w  pendrive powinien pochodzić w 100% z surowców wtórnych, 

• pendrive z nadrukiem kolorowych logotypów: Fundusze Europejskie PO IiŚ, Doradztwo 

Energetyczne, NFOŚiGW, UE  

 

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

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

 

Logo NFOŚiGW, Fundusze Europejskie POIiŚ, Doradztwo Energetyczne, UE oraz znaczek 
biodegradowalności stanowią załącznik do Części III SIWZ.  
 
Zastosowanie logotypów NFOŚiGW musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW, 
stanowiącą załącznik do Części III SIWZ. 
 
Zastosowanie logotypów POIiŚ i UE, oraz logotypów: Doradztwo Energetyczne i NFOŚiGW – ciąg 
znaków, musi być zgodne z Księgą Identyfikacji i znaku marki Fundusze Europejskie i znaku 
Programów polityki Spójności 2014-2020, stanowiącą załącznik do Części III SIWZ. 
 


