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Część III – 1 SIWZ 
 

Artykuły reprezentacyjne  
CPV: 39294100-0, 19000000-6 

 

1.  Pióro wieczne – 200 sztuk 

Eleganckie pióro wieczne na naboje atramentowe z korpusem w kolorze czarnym  
z metalowymi elementami. Stalówka ze stali nierdzewnej. Naboje (min. 2 sztuki) w komplecie. 
Etui zamykane, w kolorze czarnym z materiałową wyściółką. Całość zapakowana  
w jednostkowe, kartonowe, matowe pudełko w kolorze czarnym z monochromatycznym 
nadrukiem logo NFOŚiGW. 

 

2.  Portfel męski – 150 sztuk  
 
Portfel wykonany ze skóry naturalnej. W środku min 2 przegródki na karty kredytowe, zapinana 
kieszeń na monety, przegroda na banknoty. Portfel zapakowany w jednostkowe, czarne, 
matowe pudełko z monochromatycznym logo NFOŚiGW. 
 
Kolory: czarny (100 szt.), ciemno-brązowy (50 szt.).  

 

 

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

 

 

3. Portfel damski – 150 sztuk 
 
Portfel wykonany ze skóry naturalnej. Wewnątrz min. 3 przegrody (w tym jedna zamykana na 
suwak) oraz min 2 kieszonki na karty kredytowe. Cały portfel zamykany na suwak na dłuższym 
boku. Portfel zapakowany w jednostkowe, czarne, matowe pudełko z monochromatycznym logo 
NFOŚiGW. 
 
Kolory: czerwony (100 szt.), czarny (50 szt.). 

 

 

 

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

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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4.  Szal damski – 100 sztuk 
 
Szal wykonany w 100% z jedwabiu naturalnego, ręcznie malowany, mix wzorów  
i kolorów. Kolory i wzory do uzgodnienia na etapie realizacji umowy, przy czym po podpisaniu 
umowy Wykonawca przedstawi min. 10 wzorów do wyboru.  
Szal zapakowany w jasną, sztywną kopertę w kolorze np. białym, ecrù lub beżowym  
z transparentnym okienkiem, przez które eksponowany jest wzór szala. Na kopercie 
monochromatyczny nadruk logo NFOŚiGW. 
Wymiary szala: 450 mm (+/- 40 mm) x 1750 mm (+/- 80 mm) 

 

 
 

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

 
 
 

 

5.  Krawat jedwabny – 150 sztuk 

Krawat wykonany w 100% z jedwabiu naturalnego, z podwójnym usztywnieniem, powłoka 
teflonowa utrudniająca zabrudzenie.  

Krawaty standardowe (szersze niż 60 mm)  

Mix wzorów i kolorów. Kolory i wzory do uzgodnienia na etapie realizacji umowy, przy czym po 
podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi min. 10 wzorów do wyboru 

Krawat zapakowany w jednostkowe matowe kartonowe pudełko w kolorze czarnym ze 
zintegrowanym transparentnym okienkiem przez które widać eksponowany artykuł. Na wieczku 
pudełka monochromatyczny nadruk logo NFOŚiGW. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Logo 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/ 


