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Część III-5 SIWZ 

Artykuły Projektu Doradztwa  

CPV 39294100-2 

 

1. Długopis ekologiczny, 7 500 sztuk 
 

 korpus długopisu wykonany z kartonu z recyklingu 

 przycisk i końcówka wykonane z plastiku nadającego się do ponownego przetworzenia 

 niebieski wkład 

 wymiary: 14 cm (+/-0,5 cm) x 1,0 cm (+/-0,2 cm) 

 kolor plastiku: zielony 

 pakowane po 100 sztuk w dowolne opakowanie 

 na obudowie długopisu kolorowy ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego wykonany za 
pomocą dowolnej trwałej techniki 

 

 

 

 

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

 

 

2. Pendrive 8 GB, 7 500 sztuk  
 pendrive reklamowy USB 2.0 z obrotową głowicą o 360 stopni, o  pojemności 8 GB 
 obudowa – tworzywo sztuczne, głowica - metal 
 długość po złożeniu: 6 cm (+/- 0,5 cm) 
 szerokość: 2 cm (+/- 0,5 cm) 
 wysokość: 1 cm (+/- 0,2 cm) 
 kolor obudowy: zielony 

 znakowanie – nadruk na blaszce wykonany za pomocą dowolnej trwałej techniki – monochromatyczny 
(czarny) ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego (dostarczony przez Zamawiającego)   

 pakowane po 50 sztuk w kartonowe pudełko  

 
 
 
 
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. Torba konferencyjna, 7 500 sztuk 
 

 torba bawełniana z długimi uszami w kolorze beżowym o gramaturze min. 150 g/m2 

 długość ucha 67 cm (+/- 2 cm) 

 wymiary bez uszu: 36  x 42 cm (+/- 2 cm) 

 materiał: bawełna 

 kolor: beżowy lub biały 

 metoda nadruku: sitodruk 

 znakowanie: z jednej strony torby kolorowy nadruk ciągu znaków Projektu Doradztwa Energetycznego 
oraz grafiki (dostarczona przez Zamawiającego) 

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

 
 
 
 

 
 

4. Teczka konferencyjna, 7 500 sztuk 
 

 papierowa teczka konferencyjna z trzema skrzydełkami,  zapinana na gumkę, format A4 

 o regulowanej szerokości w zakresie od 1 do 20 mm 

 teczka papierowa w formacie mieszczącym dokumenty A4 z gumką w kolorze teczki 

 format po złożeniu: 22 cm (+/- 0,5 cm) x 31,5 cm (+/- 0,5 cm) 

 grzbiet: regulowany od 0,1 do 2 cm 

 teczka z wewnętrzną klapką dolną, górną  oraz boczną 

 papier: kreda matowa min. 350 g 

 kolor: biały 

 gumka: kolor biały 

 folia mat po zewnętrznej stronie z przodu oraz z tyłu + lakier UV dla logo oraz grafika  

 nadruk: zewnętrzna strona przód:  4+0 – kolorowy nadruk: ciąg znaków Projektu Doradztwa 
Energetycznego oraz grafika (dostarczona przez Zamawiającego) – lakier UV 

 nadruk: zewnętrzna strona tył: 4+0 –  kolorowy nadruk: dane teleadresowe oraz ciąg znaków Projektu 
Doradztwa Energetycznego oraz grafika (dostarczona przez Zamawiającego) – lakier UV 

 teczki mają być złożone (grzbiet 0,1 cm) wraz z gumką 

 złożone teczki mają być zapakowane w kartony po 50 szt. 
 

 
 
 
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. Notes konferencyjny, 7 500 sztuk 
 

• notes A5 

• liczba kartek – min. 50 (w kratkę lub linię, o gramaturze papieru min. 80 g/m2, kratka/linia z jednej 

strony (z tyłu gładkie) 

• 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.  20 cm x 15 cm (grafika przekazana przez Zamawiającego) 

oraz kolorowy nadruk logotypów – ciąg znaków: Fundusze Europejskie POIiŚ, Doradztwo Energetyczne, 

NFOŚiGW, UE 

• notatnik opatrzony grafiką na każdej stronie u dołu (monochromatyczny nadruk) – logotypy: NFOŚiGW, 

UE, Fundusze Europejskie oraz Programu JRP   

• oprawa klejona, grzbiet prostokątny 

• klejony po dłuższym boku 

• w dowolnym jednostkowym opakowaniu 

 

6. Długopis metalowy, 500 sztuk 
 

 długopis metalowy typu cosmo  

 wykonany z lakierowanego i chromowanego metalu, końcówka i przycisk błyszczący, korpus matowy 

 z niebieskim wkładem 

 kolor:  srebrny 

 wymiary: średnica 1 cm (+/- 0,2 cm) x długość 14 cm (+/- 0,5 cm) 

 materiał: aluminium  

 znakowanie – laserowe na obudowie długopisu, ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego 
(dostarczony przez Zamawiającego) 

 długopisy pakowane w kartonowe pudełka po 50 szt. 

 

 

 

 

 

 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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7. Smycz, 500 sztuk 
 

 smycz z karabińczykiem oraz uchwytem na telefon. Materiał: poliester. 

 wymiary:  2 x 80 cm  (+/- 0,5 cm)  

 kolor: biały 

 materiał: plastik, poliester 

 znakowanie kolorowe dowolną trwałą techniką  po stronie zewnętrznej ciąg znaków Projektu Doradztwa 
Energetycznego   

 pakowane po 50 szt. 
 

 

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

 

 

8. Torba papierowa, 500 sztuk 
 

 torba z uchwytem  

 z papieru kredowego (min. 150 g) z błyszczącym laminatem 

 rozmiar: min. 38 x 10 x 29 cm  

 kolor: biały 

 torba posiada usztywnione dno i górne brzegi torby, rączki wykonane z syntetycznego sznurka w kolorze 
torby 

 znakowanie: kolorowy nadruk po obu stronach torby: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego 
oraz grafika (dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy) 

 

 

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

 

 

 

9. Torba na dokumenty, 500 sztuk 
 

 torba z rączką mieszcząca dokumenty w formacie A4 z jedną dużą komorą zapinaną na suwak 

 suwak na boku od góry w poziomie, nie na grzbiecie 

 materiał: 100 gsm non woven 

 wymiary: 34 x 4 x 26,5 cm (+/- 1 cm) 

 kolor: biały, rączka i suwak w kolorze zielonym lub czarnym 

 znakowanie: logo (ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego) z jednej strony (od strony zapięcia 
suwaka) kolorowy nadruk, dowolną trwałą techniką  

 zapakowane 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 

 

 

 

 

 

„Logo (ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego) stanowi załącznik nr 1 do OPZ 

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/ 

W przypadku ciągu znaków Projektu Doradztwa Energetycznego zastosowanie logotypów POIiŚ i UE, oraz 

logotypów: Doradztwo Energetyczne i NFOŚiGW, musi być zgodne z Księgą Identyfikacji  Wizualnej znaku 

marki Fundusze Europejskie i znaku programów polityki Spójności na lata 2014-2020”, która jest dostępna 

(poglądowo) pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf 

 

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/10013/KIW_CMYK_09102015.pdf

