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Część III – 2 SIWZ 

 
Artykuły tekstylne i pozostałe  

CPV: 39294100-0, 18230000-0 

1. Torba zakupowa – 200 sztuk 
 

 materiał: 100% bawełna 

 pojemność: 15 litrów (+/- 2 litry) 

 wymiary torby: 380 mm (+/- 20 mm) x 400 mm (+/- 20 mm) x 140 mm (+/- 20 mm) 

 gramatura materiału: min. 450 g/m² 

 waga: max. 500 g 

 uchwyty do noszenia w ręku  

 regulowany pasek na ramię z tego samego materiału co torba 

 wewnętrzna kieszeń 

 kolory: naturalna bawełna, czarna - po 100 sztuk każdego koloru 

 na torbie monochromatyczne logo NFOŚiGW, po jednej stronie torby, naniesione trwałą 
techniką, odporną na warunki atmosferyczne 

 w dowolnym jednostkowym opakowaniu 
 

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

 
 
 

 
 

2. Plecak – 200 sztuk 
 

Plecak wysokiej jakości, wykonany z nieprzemakalnego materiału.  
 
 pojemność: 18 do 25 litrów 

 waga: poniżej 1000 g 

 wymiary: 430 mm (+/- 50 mm) x 280 mm (+/- 50 mm) x 150 mm (+/- 20 mm) 

 wzmocniony i usztywniony tył plecaka 

 materiał główny, tj. z którego w przeważającej części wykonany jest plecak: Poliester 600D, 
cordura lub Poliester 210D, mogą być też dodatkowo: m.in.: Nylon, Poliuretan, nylon 
balistyczny 

 kieszenie (w minimalnej liczbie): jedna wewnętrzna, jedna przednia (zapinana na zamek)  
i dwie boczne 

 szerokie szelki z regulacją długości, wzmocnione i podszyte gąbką 

 solidny uchwyt 

 kolor: czarny, szary, granatowy, czerwony (po 50 sztuk w każdym kolorze) 

 na plecaku monochromatyczne logo NFOŚiGW naniesione trwałą techniką, odporną na 
warunki atmosferyczne 

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

 

 

3. Przybornik na biurko – 100 sztuk 
 

 materiał: polistyren 

 rodzaj powierzchni: błyszcząca 

 ilość przegródek: co najmniej 8 o różnej wysokości, w tym co najmniej 3 wysokie 
przeznaczone na artykuły piśmienne 

 grubość ścianek: min 2 mm 

 zabezpieczenie przed poślizgiem i uszkodzeniem powierzchni biurka/stołu 

 wymiary: 140 mm (+/- 10 mm) x 140 mm (+/- 10 mm) x 110 mm (+/- 10 mm) 

 kolor: czarny 

 znakowanie na przyborniku: monochromatyczne logo NFOŚiGW naniesione trwałą techniką 

 opakowany w jednostkowe opakowanie – tekturowe pudełko z materiału pochodzącego  
z recyklingu z monochromatycznym nadrukiem logo NFOŚiGW oraz nadrukowaną informacją, 
że jest to ekologiczne opakowanie z recyklingu 

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

 
 

 

 

 

4. Torba na ramię z jeansu – 200 sztuk 

 1 komora główna + 2 kieszenie zewnętrzne 

 materiał: denim recycled cotton  - 100% denim – min. 400 g/m2 

 kolor torby: granatowy 

 kolor uchwytów i wykończenia: ecru, jasny beż, kremowy lub biały 

 wymiary produktu: 300 x 340 x 110 mm (+/- 50 mm, w każdym z wymiarów) 

 rodzaj nadruku: transfer sitodrukowy 

 na torbie monochromatyczne logo NFOŚiGW, po jednej stronie torby, naniesione trwałą 
techniką, odporną na warunki atmosferyczne 

 w dowolnym jednostkowym opakowaniu 
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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 

 

 

 

 

 

5. Torba jeansowa – 200 sztuk 
 
 1 komora główna i 1 kieszeń zewnętrzna 

 materiał: recycled cotton  - 100% denim – min. 400 g/m² 

 materiał: denim - recycled cotton 

 kolor torby: granatowy 

 kolor uchwytów i wykończenia: ecru, jasny beż, kremowy lub biały 

 wymiary produktu: 450 x 310 x 150 mm (+/- 50 mm w każdym z wymiarów) 

 rodzaj nadruku: transfer sitodrukowy 

 na torbie monochromatyczne logo NFOŚiGW, po jednej stronie torby, naniesione trwałą 
techniką, odporną na warunki atmosferyczne 

 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.  Koszulka polo męska – 500 sztuk 
 
 rozmiary: M (50 sztuk), L (150 sztuk), XL (150 sztuk), XXL (100 sztuk), XXXL (50 sztuk) 

 kolorystyka: jednokolorowa, w kolorach: granatowy (200 sztuk), niebieski (50 sztuk),  czarny 
(200 sztuk), czerwony (50 sztuk). W każdym z określonych rozmiarów nie mniej niż  po 10%  
w każdym ze wskazanych 4 kolorów 

 gramatura: min. 200 g/m²  

 materiał: 100% bawełna  

 krój: męski 

 kołnierzyk z dzianiny prążkowanej 

 listwa z 2 lub 3 guzikami 

 taśma wzmacniającą na karku 

 kolory: granatowy, niebieski, czarny, czerwony, bez wzorów 
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 na przedmiocie na lewym ramieniu monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane dowolną 
trwałą techniką  

 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.  Koszulka polo damska – 500 sztuk 
 

 rozmiary: S (50 sztuk), M (150 sztuk), L (130 sztuk), XL (120 sztuk), XXL (50 sztuk) 

 kolorystyka: jednokolorowa, w kolorach: czerwony (150 sztuk), granatowy (150 sztuk), zielony 
(150 sztuk), biały (50 sztuk). W każdym z określonych rozmiarów nie mniej niż  po 10%  
w każdym ze wskazanych 4 kolorów. 

 gramatura: min. 200 g/m² 

 materiał: 100% bawełna 

 krój: damski 

 kołnierzyk z dzianiny prążkowanej 

 listwa z 2 lub 3 guzikami 

 taśma wzmacniającą na karku 

 na przedmiocie na lewym ramieniu monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane dowolną 
trwałą techniką  

 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. 

 

 
 

8. Torba bawełniana – 300 sztuk 
 

 materiał: 100% bawełna  

 gramatura: min. 210 g/m2 

 wymiar: 380 x 410 mm (+/-20 mm, w każdym z wymiarów) 

 szerokość dna 80 mm (+/- 20 mm) 
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 szerokość i długość rączki: 20 mm (+/- 5mm) x 650 mm (+/-20 mm) 

 kolor torby: czarny  

 kolor uchwytów (rączek) zielony, biały lub czarny 

 na torbie monochromatyczne logo NFOŚiGW, po jednej stronie torby, naniesione trwałą 
techniką, odporną na warunki atmosferyczne 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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/ 


