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Część III – 4 SIWZ 

Art. LIFE 
CPV: 39294100-0, 19000000-6, 22800000-8 

 

1. Torba na ramię - 1000 sztuk 
 

 wszyte na spodzie dno owalne bądź prostokątne  

 materiał: 100% bawełna lub len lub juta, bądź łączone z wymienionych wcześniej materiałów 

 gramatura: min. 280 g/m2 

 wymiar torby: 300 mm x 400 mm (+/- 50 mm w każdym z wymiarów) 

 długość rączki: min. 300 max. 400 mm 

 kolory: écru lub beż, bez wzorów 

 znakowanie: nadruk trwałą techniką/haft monochromatyczny logo LIFE i NFOŚiGW + napis: 
„Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011”, 
dopuszczalna naszywka 

 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. Worek - 1000 sztuk 
 

 worek/plecak z komorą główną na sznurek (paski na dwa ramiona) 

 wszyte na spodzie dno owalne bądź prostokątne  

 materiał: 100% bawełna lub len lub juta, bądź łączone z wymienionych materiałów 

 gramatura: min. 280 g/m2 

 wymiar: 350 mm x 500 mm (+/- 50 mm w każdym z wymiarów) 

 kolory: écru lub beż lub naturalna bawełna, bez wzorów 

 znakowanie: nadruk trwałą techniką /haft monochromatyczny logo LIFE i NFOŚiGW + napis: 
„Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011”, 
dopuszczalna naszywka 

 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. 
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3. Worek marynarski - 200 sztuk 
 

 worek z komorą główną na sznurek i regulowanym paskiem na ramię 

 owalne lub okrągłe dno  

 materiał: 100% bawełna lub len lub juta, bądź łączone z wymienionych materiałów 

 gramatura: min. 280 g/m2 

 wymiar: 300 mm x 500 mm (+/- 50 mm w każdym z wymiarów) 

 kolory:  écru lub beż, bez wzorów 

 znakowanie: nadruk trwałą techniką/haft monochromatyczny logo LIFE i NFOŚiGW  +  napis: 
„Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011”, 
dopuszczalna naszywka. 

 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. 

 

4. Notatnik A5 - 1000 sztuk 
 

 notatnik-kołonotatnik w formacie A5 

 liczba kartek: min. 60, max. 80, w kratkę, 

 gramatura papieru: min. 60 g/m2 

 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 (karton)  z gumką po prawej stronie (tektura z recyklingu) 

 kółka metalowe lub druciane 

 kolor okładki: écru lub beż, bez wzorów 

 na okładce (przód) logo LIFE i NFOŚiGW nadruk trwałą techniką/tłoczenie monochromatyczne 
(LIFE, NFOŚiGW) 

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

 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. 

 
5. Zestaw piśmienniczy - 1000 sztuk 

 

 Przyciskany długopis z niebieskim wkładem, materiał korpusu: bambus. Klips, przycisk i 
końcówka długopisu - metalowe w kolorze srebrnym. 

 Automatyczny ołówek, materiał korpusu: bambus. Klips, przycisk i końcówka ołówka - metalowe 
w kolorze srebrnym. 

 Etui/pudełko z tektury  (tektura z materiału przetworzonego z recyklingu) lub innego materiału 
naturalnego 

 kolor pudełka: écru, beż lub brąz 

 logo LIFE i NFOŚiGW na przyborach piśmienniczych (nadruk trwałą techniką/tłoczenie 
monochromatyczne (LIFE, NFOŚiGW) 

 
 
 
 
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 

 materiał główny, tj. z którego w przeważającej części wykonana jest nerka ma być ekologiczny: 
juta lub len lub bawełna, bądź łączony z wymienionych materiałów, Zamawiający dopuszcza 
elementy z ekoskóry 

 gramatura: min. 280 g/m2 

 komora główna o wymiarach 300 mm x 110 mm x 100 mm (+/- 50 mm w każdym z wymiarów) 

 regulowany pasek (łącznie z saszetką) w talii z zapięciem na sprzączkę/zatrzask/klamrę  
z  możliwością regulacji w zakresie od 600 mm (+/- 10 mm) do 1250 mm (+/- 10 mm) 

 kolory: écru, beż lub brąz bez wzorów 

 na przedmiocie monochromatyczne logo LIFE i NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej trwałej 
techniki, dopuszczana naszywka/naszywki 

 w dowolnym jednostkowym opakowaniu  
 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://8.allegroimg.com/s512/018b9d/81b2a68043dabcf49579da3edbf8&imgrefurl=https://allegro.pl/notes-notatnik-a5-dlugopis-10-szt-ekologiczny-i6939535914.html&docid=mYC-37HWmuoNYM&tbnid=uDv1oo5zBq_ERM:&vet=10ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw..i&w=512&h=512&bih=923&biw=1920&q=notes%20ekologiczny%20z%20nadrukiem%20A5&ved=0ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://8.allegroimg.com/s512/018b9d/81b2a68043dabcf49579da3edbf8&imgrefurl=https://allegro.pl/notes-notatnik-a5-dlugopis-10-szt-ekologiczny-i6939535914.html&docid=mYC-37HWmuoNYM&tbnid=uDv1oo5zBq_ERM:&vet=10ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw..i&w=512&h=512&bih=923&biw=1920&q=notes%20ekologiczny%20z%20nadrukiem%20A5&ved=0ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://8.allegroimg.com/s512/018b9d/81b2a68043dabcf49579da3edbf8&imgrefurl=https://allegro.pl/notes-notatnik-a5-dlugopis-10-szt-ekologiczny-i6939535914.html&docid=mYC-37HWmuoNYM&tbnid=uDv1oo5zBq_ERM:&vet=10ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw..i&w=512&h=512&bih=923&biw=1920&q=notes%20ekologiczny%20z%20nadrukiem%20A5&ved=0ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://8.allegroimg.com/s512/018b9d/81b2a68043dabcf49579da3edbf8&imgrefurl=https://allegro.pl/notes-notatnik-a5-dlugopis-10-szt-ekologiczny-i6939535914.html&docid=mYC-37HWmuoNYM&tbnid=uDv1oo5zBq_ERM:&vet=10ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw..i&w=512&h=512&bih=923&biw=1920&q=notes%20ekologiczny%20z%20nadrukiem%20A5&ved=0ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://8.allegroimg.com/s512/018b9d/81b2a68043dabcf49579da3edbf8&imgrefurl=https://allegro.pl/notes-notatnik-a5-dlugopis-10-szt-ekologiczny-i6939535914.html&docid=mYC-37HWmuoNYM&tbnid=uDv1oo5zBq_ERM:&vet=10ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw..i&w=512&h=512&bih=923&biw=1920&q=notes%20ekologiczny%20z%20nadrukiem%20A5&ved=0ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://8.allegroimg.com/s512/018b9d/81b2a68043dabcf49579da3edbf8&imgrefurl=https://allegro.pl/notes-notatnik-a5-dlugopis-10-szt-ekologiczny-i6939535914.html&docid=mYC-37HWmuoNYM&tbnid=uDv1oo5zBq_ERM:&vet=10ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw..i&w=512&h=512&bih=923&biw=1920&q=notes%20ekologiczny%20z%20nadrukiem%20A5&ved=0ahUKEwjg_Y6g26jdAhWFWywKHQkHClQQMwhaKBswGw&iact=mrc&uact=8
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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. 

 

 

 

7. Sakwy rowerowe (komplet dwóch sztuk) - 50 kompletów 
 

 komplet dwóch sakw 

 sakwy rowerowe na bagażnik tylny 

 materiał wodoodporny: plastel lub 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, zielony,  

 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 

 uniwersalny uchwyt do bagażnika 

 w dowolnym jednostkowym opakowaniu 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo NFOŚiGW i projektu LIFE 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/ 

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

 


