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Część III-3 SIWZ 

Artykuły ogólne 

CPV : 39294100-2, 19000000-6, 22800000-8 

1. Lampka błyskowa typu jogger, 100 sztuk 
 

 opaska na ramię z diodami LED 

 matowa opaska zapinana na rzep, odblaskowy pasek 

 kolor:  mix kolorów 

 rozmiar: 19,2 x 3,7 x 1,3 cm (+/- 0,5 cm) 

 materiał: plastik/poliester  

 2 diody led 

 2 tryby świecenia (światło ciągłe i migające) 

 bateria/e w komplecie 

 na przedmiocie monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej trwałej techniki 

 opakowana 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. 

2. Sportowa opaska, 200 sztuk 
 

 Sportowa opaska typu SMARTBAND, kompatybilna z systemami Android od 4.3 oraz iOS od 6  
 łączność Bluetooth v 4.0 
 pojemność baterii min. 70 mAh 
 sygnalizacja połączeń przychodzących i SMS 
 wyświetlanie aktualnej daty i godziny 
 licznik ilości zrobionych kroków 
 licznik spalonych kalorii 
 licznik przebytych kilometrów 
 monitoring snu  
 budzik 
 darmowa aplikacja do zarządzania i kontroli w języku polskim 
 czytelny wyświetlacz  
 szczelność: na kurz oraz w wodzie do min. 1 metra  
 długość całkowita min. 24 cm, szerokość 2 cm (+/- 0,5 cm)      
 wskaźnik poziomu baterii  
 automatyczna synchronizacja daty i czasu ze smartfonem  
 ładowanie: co najmniej dedykowanym kabelkiem przez port USB (kabel USB do ładowania w zestawie) 
 kolor: mix kolorów 
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 na przedmiocie monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej trwałej techniki 
 opakowana 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. 

 

3. Pendrive 16 GB, 200 sztuk 
 

 pendrive z obrotową głowicą o 360 stopni 

 pojemność 16 GB  

 transfer USB 3.0 kompatybilny z USB 2.0 

 prędkość odczytu: min. 60 MB/s 

 prędkość zapisu: min. 20 MB/s 

 obudowa – tworzywo sztuczne, głowica –  metal 

 kompatybilne z Win98/NT/ME/2000/XP/Vista/Win7 

 zawierający otwór umożliwiający przymocowanie smyczy 

 smycz w komplecie 

 kolor: mix kolorów w tym czarny i zielony 

 na przedmiocie (na blaszce) monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej trwałej 
techniki 

 opakowany 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. 

 
 
 

 
 

4. Zestaw adapterów do gniazdek, 100 sztuk 
 

 zestaw wtyczek/przejściówek na napięcie AC od 110 V do min. 230 V 

 zestaw wyposażony we wtyki/gniazdka co najmniej w standardach: europejskiego / amerykańskiego / 
brytyjskiego systemu gniazd sieciowych 
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 wtyczki składane w jedną całość 

 bez zmiany napięcia  

 materiał: plastik 

 kolor: biały 

 obciążenie: min. 8 A 

 uziemienie: nie 

 opakowany w jednostkowe, kartonowe matowe pudełko w kolorze czarnym z monochromatycznym 
nadrukiem logo NFOŚiGW 

 
 

 

 

 

 

 

Zdjęcia poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. 
Zamawiający dopuszcza złożenie każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać 
będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

 

5. Notatnik A5 z długopisem, 200 sztuk 
 

 notatnik  w formacie A5 

 okładka skóropodobna 

 w zestawie metalowy długopis z niebieskim wkładem 

 liczba kartek – min. 80 (kartki w kratkę lub w linię) o gramaturze min. 80 g/m2 

 zamykany na gumkę po prawej stronie (w pionie) 

 tasiemka do oznaczania strony 

 kolory oprawy: czarny i zielony  

 brzegi zaokrąglone 

 z przodu wytłoczone logo NFOŚiGW 

 z tyłu na notesie wytłoczony adres: www.nfosigw.gov.pl  

 zapakowany w jednostkową obwolutę typu futerał na całej wysokości, kartonową, matową 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. 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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6. Koszyk zakupowy  składany, 100 sztuk 

Składany kosz na zakupy wykonany z poliestru z aluminiową ramą 

 wymiary min. 44 x 29 x 38 cm 

 materiał: poliester 

 aluminiowa rączka 

 składany 

 kolory: ciemnozielony i jasnozielony 

 maksymalne obciążenie min. 8 kg 

 pojemność: min. 30 litrów 

 w środku kieszonka zapinana na zamek 

 na przedmiocie monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej trwałej techniki 

 w dowolnym jednostkowym opakowaniu 
 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 
(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

7. Worek marynarski/żeglarski, 100 sztuk 
 

 zamykany ściąganym sznurem 

 uchwyt na boku oraz regulowany pasek na ramię 

 oddzielny przedział otwierany na zamek na dole worka 

 wymiary: wysokość min. 50 cm; średnica min. 30 cm 

 materiał: poliester 600D  

 kolor: mix kolorów, w tym zielony 
 na przedmiocie monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej trwałej techniki (może 

być naszywka) 

 w dowolnym jednostkowym opakowaniu 
 

 
 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza 
złożenie każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

 

https://kemer.pl/tra-pol-8842-50-x-O-30-cm.html
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8. Torba składana, 200 sztuk 
 

 torba z usztywnionym dnem i uchwytami przymocowanymi na metalowe nity 

 po złożeniu torba zamykana na zatrzask 

 wymiary torby po rozłożeniu: 39,5 x 33,5 x 20 cm (+/- 2 cm w każdym wymiarze) 

 wymiary torby po złożeniu: 20 x 18 x 1,7 cm (+/- 2 cm w długości i szerokość i +/- 1 cm w grubości) 

 materiał: poliester 190T  

 kolor: mix kolorów, w tym zielony 

 na przedmiocie, po jednej stronie rozłożonej torby, monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą 
dowolnej trwałej techniki 

 w dowolnym jednostkowym opakowaniu 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 
Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający 
dopuszcza złożenie każdego (równoważnego) artykułu, który 
spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

 

 

9. Długopis biodegradowalny, 2 000 sztuk 
 

• kolor: biało-zielony 
• wkład: niebieski 
• obudowa długopisu wykonana z plastiku podlegającego biodegradacji, uzyskanego z przetworzonej skrobi 

kukurydzianej 
• długopis opatrzony kolorowym logotypem NFOŚiGW 
• pakowane po 100 sztuk w dowolne opakowanie 
 

10. Eko kolorowanka dla dzieci, 200 sztuk 

Kolorowanka, w formie zabawy przybliżająca dzieciom najważniejsze kwestie związane z ochroną 
środowiska.  

 kolorowanka drukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu 

 min. 10 całostronicowych obrazków 

 format A4 

 tematyka: np. oszczędzanie energii, segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, „rower zamiast samochodu” 

 kolorowe logo NFOŚiGW na papierowej obwolucie/pasku kolorowanki (gramatura min. 250 g/m2)  
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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. 

 

 

11. Drewniane stemple, 100 sztuk  
 

 drewniane stemple z motywami zwierząt 

 minimum 6 wzorów 

 wraz z  poduszką nasączoną tuszem (min. dwa kolory tuszu) 

 zapakowane w dowolne jednostkowe foliowe opakowanie z kolorowym logo NFOŚiGW wykonanym 
dowolną trwałą techniką 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 
(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

12. Worek do kolorowania, 200 sztuk  
 

 worek na sznurkach typu plecak do kolorowania 

 wykonany z polipropylenu zamykany na sznurki 

 z możliwością samodzielnego pokolorowania rysunku 

 dwa różne wzory do kolorowania (dla dziewczynek i chłopców) 

 w zestawie min. 4 kolorowe pisaki 

 kolor worka: biały 

 wymiary produktu: min. 29 x 41 cm 

 kolorowe logo NFOŚiGW wykonane dowolną trwałą techniką 

 zapakowany w dowolne jednostkowe opakowanie 
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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. 

 

 

 

 

 

13. Skakanka, 200 sztuk 
 

 skakanka z drewnianymi uchwytami w kształcie zwierząt lub owadów 

 materiał wykonania: drewno i bawełna 

 długość skakanki 240 cm (+/- 10 cm)  

 logo NFOŚiGW wykonane dowolna trwałą techniką na rączce skakanki 

 mix kolorów  

 zapakowana w dowolne jednostkowe foliowe opakowanie 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 
(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej. 

 

14. Zabawki solarne, 200 sztuk 
 

 zabawki solarne poruszające się poprzez wykorzystanie energii słonecznej  

 plastik typu ABS 

 kształt: owady, min. dwa rodzaje 

 w jednostkowym opakowaniu – białe, kartonowe opakowanie z okienkiem z nadrukowanym kolorowym 
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. 

 
 

15. Kołonotatnik A4, 300 sztuk 
 

 format A4 

 liczba kartek – min. 80 o gramaturze min. 100 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 

 kartki w kratkę z jednej strony plus na górze kolorowy nadruk logo NFOŚiGW oraz na dole nadruk adresu 
www.nfosigw.gov.pl 

 z drugiej strony kartki gładkie  

 kartki z perforacją pionową umożliwiającą łatwe wyrwanie kartki 

 okładka tekturowa twarda w kolorze białym o gramaturze min. 300 g/m2  

 spirala na długim boku 

 z przodu na okładce kolorowy nadruk logo NFOŚiGW i adresu www.nfosigw.gov.pl oraz 
monochromatyczny nadruk grafiki (grafika przekazana przez Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający 
dopuszcza złożenie każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne 
wymagania opisane powyżej. 

 

 

16. Notatnik A5, 500 sztuk 
 

• format A5 
• liczba kartek – min. 50 (w kratkę lub linię z jednej strony z drugiej gładkie), o gramaturze papieru min. 

80 g/m2 

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
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• 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  
• z przodu na okładce nadruk full color o wym. maks.  20 cm x 15 cm (grafika przekazana przez 

Zamawiającego po podpisaniu umowy) oraz kolorowy nadruk logo NFOŚiGW i adresu: 
www.nfosigw.gov.pl  

• notatnik opatrzony grafiką na każdej stronie (druk monochromatyczny), logotyp NFOŚiGW 
• oprawa klejona, grzbiet prostokątny 

 
 
 
 
 
Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający 
dopuszcza złożenie każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania 
opisane powyżej. 

 
17. Kostka z nadrukiem, 500 sztuk 

 

 kostka z kartek, z nadrukiem na każdej kartce z jednej strony 

 kartki w kratkę z jednej strony, z tyłu gładkie  

 dodatkowo nadruk na każdej kartce z jednej strony: logo NFOŚiGW, adres www.nfosigw.gov.pl oraz dane 
teleadresowe (przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy) 

 bez nadruku boków 

 liczba kolorów nadruku karteczek: pełny kolor 

 format: 12 x 12 cm (+/- 2 cm) 

 wysokość: 5 cm (+/- 0,5 cm) 

 gramatura papieru: 80-90 g/m2 

 kostka klejona na jednym z boków 

 w dowolnym jednostkowym opakowaniu 

 
 
 
Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie 
Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający 
dopuszcza złożenie każdego (równoważnego) artykułu, 
który spełniać będzie minimalne wymagania opisane 
powyżej. 

 
 
 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/


10 
 

18. Płyta CD Chopin, 200 sztuk 
 

 płyta z muzyką Fryderyka Chopina: Koncerty fortepianowe Nos. 1 & 2 

 album jednopłytowy 

 płyta zapakowana w jednostkową czarną, kartonikową obwolutę typu futerał z monochromatycznym 
logo NFOŚiGW 

 

 

Logo NFOŚiGW i logo 30 lat NFOŚiGW  zawiera załącznik  do Części III SIWZ. 

Zastosowanie logotypów NFOŚiGW musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW, która jest 
dostępna (poglądowo) pod adresem https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/ 

 
 


