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Część III-4 SIWZ 

Artykuły Programu LIFE 

CPV : 39294100-2, 19000000-6 

1. Notatnik A5, 300 sztuk 
 

 notatnik w formacie A5 

 liczba kartek – min. 60 (w linię przerywaną, kropkowaną z jednej strony, z tyłu gładkie) o gramaturze 
min. 80 g/m2 

 okładka miękka, skóropodobna, z gumką po prawej stronie (w pionie) 

 kolor okładki: czarny, zielony lub czerwony 

 logo LIFE i NFOŚiGW wytłoczone na okładce (LIFE z przodu, NFOŚiGW z tyłu) 

 z tyłu na okładce wytłoczony napis: „Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu Budowania 
Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011” 

 zapakowane w jednostkową obwolutę wsuwaną typu futerał na całej wysokości, kartonową matową  
w kolorze czarnym z monochromatycznym nadrukiem logo LIFE i NFOŚiGW z przodu, z tyłu napis 
„Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

2. Pendrive metalowy 32 GB, 300 sztuk 
 

 pendrive metalowy z obrotową o 360 stopni metalową głowicą  

 zawierający otwór umożliwiający przymocowanie smyczy, smycz w komplecie 

 USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0 

 prędkość odczytu: min. 100 MB/s 

 prędkość zapisu: min. 50 MB/s 

 kompatybilny z /NT/ME/2000/XP/Vista/Win7/i nowsze 

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

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

 
 
 
 
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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3. Sakwy rowerowe (komplet dwóch sztuk), 50 kompletów 
 

 komplet dwóch sakw 

 materiał: plastel/polymar 

 pojemność: 2 x min. 30 l (min. 60 litrów komplet) 

 usztywnienie od strony koła 

 niełamliwe mocne klamry mocujące sakwy do bagażnika  

 elementy odblaskowe 

 uchwyt do przenoszenia 

 mix kolorów: preferowane kolory: niebieski, żółty, czerwony,  

 dopuszczalne obciążenie jednej sakwy min. 7 kg 

 na przedmiocie (na każdej z dwóch sztuk) monochromatyczne logo LIFE i NFOŚiGW + napis: 
„Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011” 
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. 

 
 

4. Torba na kierownicę lub ramę roweru, 100 sztuk 
 

 torba na kierownicę lub ramę roweru z miejscem na telefon, klucze i dokumenty  

 miejsce montażu: na kierownicę lub ramę 

 sposób montażu: na rzepy 

 materiał: poliester: materiał o wysokiej odporności na uszkodzenia/rozdarcia 

 budowa: górna część to miejsce na telefon z folią przewodzącą dotyk, wyłożona gąbką, zapinana 
mocnym rzepem; dolna część z usztywnionym spodem i miejscem na klucze, dokumenty i inne 
przedmioty. Przezroczyste okno pozwalające na sterowanie telefonem zarówno z ekranem dotykowym 
jak i ze standardową klawiaturą. 

 całość zamykana dwoma suwakami, z elementami odblaskowymi. 

 wymiary: 20 x 10 x 10cm (+/- 2 cm); kieszeń na telefon 16 x 8,5 cm (+/- 2 cm) 

 kolor: czarny 

 na przedmiocie monochromatyczne logo LIFE i NFOŚiGW + napis: „Sfinansowano ze środków UE  
w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011” 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. 
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5. Worek/plecak, 200 sztuk 
 

 worek/plecak z komorą główną na sznurek i regulowanym paskiem na ramię 

 materiał: poliester 

 wymiar: min. 30 x 50 cm  

 pojemność: min. 15 l 

 kolor: czarny (min. 50 szt.), zielony (min. 50 szt.) i  czerwony (min. 50 szt.)  

 logo LIFE i NFOŚiGW nadrukowane +  napis: „Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu Budowania 
Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011” 

 na przedmiocie monochromatyczne logo LIFE i NFOŚiGW + napis: „Sfinansowano ze środków UE  
w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011” wykonane za pomocą dowolnej trwałej 
techniki, dopuszczana 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. 

 

6. Nerka/saszetka, 200 sztuk 
 

 komora główna zamykana na zamek błyskawiczny 

 min. dwie zapinane komory  

 komora główna o wymiarach 25 x 11 x 10 cm (+/- 3 cm)  

 regulowany pasek (łącznie z saszetką) w talii z zapięciem na sprzączkę/zatrzask/klamrę z  możliwością 
regulacji w zakresie od 60 cm (+/- 1 cm) do  125 cm (+/- 1 cm) 

 kolory: mix kolorów 

 na przedmiocie monochromatyczne logo LIFE i NFOŚiGW + napis: „Sfinansowano ze środków UE  
w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011” wykonane za pomocą dowolnej trwałej 
techniki, dopuszczana 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. 
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Logo LIFE i 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/ 


