Część III – 3 SIWZ

Artykuły ogólne
CPV: 39294100-0

1. Kubek stalowy z uchem – 100 sztuk









pojemność: 350-400 ml
materiał: stal nierdzewna
wykonanie: podwójna ścianka
kolor zewnętrzny: biały, czarny (po 50 sztuk w każdym kolorze)
wykończenie zewnętrzne: lekko błyszczący lakier/ półmat
wymiary: wysokość 100 mm (+/- 10 mm); średnica 80 mm (+/-5 mm)
znakowanie: 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

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

2. Kubek ceramiczny – 150 sztuk
Kubek ceramiczny w kształcie walca z rozszerzaną ku górze średnicą oraz dużym, wygodnym
uchem.






pojemność: 250-300 ml, wysokość 12 cm (+/- 0,5 cm)
kolor: zewnątrz biały, wewnątrz zielony
na kubku monochromatyczny (zielony) nadruk odporny na ścieranie i mycie w zmywarce:
o po jednej stronie grafika wskazana przez Zamawiającego 40 x 70 mm (+/-10 mm, w
każdym z wymiarów)
o po drugiej stronie logo NFOŚiGW 50 x 50 mm (+/-10 mm, w każdym z wymiarów)
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
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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.

3. Pendrive 16 GB – 300 sztuk




pendrive z obrotową o 360 stopni głowicą,
o pojemności 16 GB
USB 3.0 lub USB 2.0
obudowa: tworzywo sztuczne, głowica: metal
długość po złożeniu: 60 mm (+/- 5 mm)
szerokość: 20 mm (+/- 5 mm)
wysokość: 10 mm (+/- 2 mm)
kolor obudowy: mix kolorów czarny, zielony i biały
posiada otwór umożliwiający przymocowanie smyczy
znakowanie: nadruk na głowicy (na blaszce) wykonany za pomocą dowolnej trwałej techniki –
monochromatyczne czarne logo NFOŚiGW
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. Elektroniczna waga bagażowa – 100 sztuk








zakres pomiarowy: do 50 kg
dokładność 50 g
funkcja tarowania
wskazanie stanu baterii i przeciążenia
bateria/baterie w komplecie
na przedmiocie monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane dowolną 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
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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.

5. Temperówka elektryczna – 150 sztuk







automatyczna temperówka do ostrzenia ołówków i kredek (średnica od 6,5 do 8 mm)
z pojemnikiem
na baterie (baterie w zestawie)
stabilna podstawa
na przedmiocie monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane dowolną 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.

6. Okładki na umowy/dyplomy – 500 sztuk
Sztywna teczka służąca do wręczania dyplomów, gratulacji itp.
•
•
•
•
•
•



materiał: utwardzony karton powleczony od zewnątrz materiałem skóropodobnym
składana
kolor zewnętrzny okładki: ciemnozielony
wewnętrzna strona okładki wykończona materiałem w kolorze zbliżonym do koloru okładki
zewnętrznej
na wewnętrznej stronie okładki, w prawym, dolnym rogu tasiemka do przytrzymania dyplomu
w kolorze okładki zewnętrznej lub wewnętrznej
wymiary: mieszcząca kartkę formatu A4
na okładce tłoczone logo NFOŚiGW
pakowane po 50 sztuk
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7. Torby papierowe – 600 sztuk












torba z uchwytami
papier: kreda mat
torba posiadać ma usztywnione dno i górne brzegi
gramatura: 200-250 g/m2
dno i zakładka górna: karton min. 450 g/m2
wykończenie: laminat błysk
kolor: ciemnozielony i granatowy (po 300 sztuk w każdym kolorze)
uchwyty: sznurek z materiału syntetycznego w kolorze białym, długość 500 mm (+/- 50 mm)
wymiary bez uchwytów:
o wysokość 410 mm (+/- 10 mm), szerokość 350 mm (+/- 10 mm), głębokość 130 mm
(+/- 10 mm) – 400 sztuk, po 200 sztuk w każdym kolorze,
o wysokość 220 cm (+/- 10 mm), szerokość 160 mm (+/- 10 mm), głębokość 100 mm
(+/- 10 mm) – 200 sztuk, po 100 sztuk w każdym kolorze.
na torbie nadrukowane monochromatyczne logo NFOŚiGW oraz adres strony www.
nfosigw.gov.pl (po jednej stronie torby)

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

8. Kredki – 200 sztuk








minimum 12 różnokolorowych kredek w tubie
tuba plastikowo-papierowa
przezroczyste plastikowe wieczko z temperówką
wymiary tuby: 36 mm x 105 mm (+/- 5 mm w każdym z wymiarów)
wymiary nadruku: 20 mm x 40 mm (+/- 5 mm, w każdym z wymiarów)
na przedmiocie kolorowe 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.

9. Butelka z karabińczykiem – 300 sztuk
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materiał pojemnika butelki: stal nierdzewna
kolor pojemnika: szary lub ciemnoszary
materiał nakrętki: wysokiej jakości plastik w kolorze szarym, ciemnoszarym lub zielonym, albo
połączenie tych kolorów
nakrętka posiada możliwość przypięcia karabińczyka, pasujący karabińczyk w zestawie
nietoksyczna, wolna od BPA (bisfenol A), nie wchodzi w reakcje chemiczne
z żywnością/płynami oraz nie pozostawia zapachów obcych
pojemność: 350 ml (+/- 25 ml)
karabińczyk umożliwia przypięcie butelki do paska lub plecaka
materiał karabińczyka: stal nierdzewna
wymiary całości: 60 mm x 180 mm (+/- 20 mm w każdym z wymiarów)
na butelce monochromatyczne logo NFOŚiGW naniesione trwałą techniką, odporną na
warunki atmosferyczne
opakowana 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.

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/dlamediow/logotypy/
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