
Część III SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
CPV: 39294100-0, 22800000-8, 39221130-7, 39222000-4, 39500000-7 

 

1. Butelka na napoje - 300 sztuk 
   
 pojemność: 750-800 ml  

 materiał całości: trzcina cukrowa 100% 

 nietoksyczna, wolna od BPA (bisfenol A)  

 nie wchodzi w reakcje chemiczne z żywnością/płynami oraz nie pozostawia zapachów obcych 

 w 100% nadaje się do recyklingu 

 wielokrotnego użytku 

 kolor: biały 

 nadruk: mix wzorów i kolorów. Kolory i wzory do uzgodnienia na etapie realizacji umowy, 
przy czym po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi min. 2 wzory do wyboru 

 produkt można myć w zmywarce 

 butelka zapakowana w jednostkowe opakowanie producenta 

 dodatkowo opakowana w jednostkowe opakowanie – tekturową banderolę na całej 
wysokości/długości opakowania producenta, wykonaną 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 wymagania opisane powyżej. 

 
 

2. Zestaw sztućców z bambusa - 200 sztuk  
 
 zestaw biodegradowalnych sztućców wielokrotnego użytku wykonanych z bambusa 
 całość w opakowaniu z juty 
 zestaw zawiera: widelec, nóż z ostrzem ząbkowanym, łyżkę, słomkę, szczoteczkę do 

czyszczenia słomki 
 długość sztućców: 20 cm (+/- 1 cm) 
 dodatkowo opakowane w jednostkowe opakowanie – tekturową banderolę na opakowaniu 

jutowym, wykonaną z materiału pochodzącego z recyklingu, z monochromatycznym 
nadrukiem logo NFOŚiGW 
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Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 
każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie wymagania opisane powyżej. 

 

3. Zestaw ekologicznych słomek z bambusa - 200 sztuk 
 
Zestaw składa się z 10 szt. bambusowych słomek wielokrotnego użytku oraz szczoteczki do 
czyszczenia słomek 
 każda słomka wykonana z jednego kawałka naturalnego bambusa 
 bezpieczne w kontakcie z żywnością 
 można używać do zimnych oraz ciepłych napoi 
 długość  20,5 cm (+/- 1 cm) 
 średnica  zewnętrzna 1 cm (+/- 0,5 cm) 
 etui/pudełko z tektury (tektura z materiału przetworzonego z recyklingu) lub innego materiału 

pochodzenia naturalnego 
 dodatkowo opakowany w jednostkowe opakowanie – tekturową banderolę na etui/pudełku, 

wykonaną z tektury z materiału pochodzącego z recyklingu, z monochromatycznym nadrukiem 
logo NFOŚiGW 

 

 

 

 

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

4. Woreczki (komplet trzech sztuk) - 1000 kompletów   
 
Komplet trzech woreczków bawełnianych siatkowanych  na warzywa i owoce, zamykanych 
sznurkami 

 w każdym komplecie 3 woreczki o wymiarach:  
- 1 woreczek 30 cm x 40 cm (+/- 2 cm w każdym z wymiarów)  
- 2 woreczki 25 cm x 30 cm (+/- 2 cm w każdym z wymiarów)   

 w pełni biodegradowalne 

 materiał woreczków i sznurków: 100 % bawełna 
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 woreczki można prać w temp. do 40 stopni Celsjusza 

 opakowane 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 wymagania opisane powyżej. 

 

5. Notes A5 z jabłek - 300 sztuk   
 
 kartki na notatki o wymiarach: wysokość 21 cm, szerokość 14,8 cm (+/- 2 cm, w każdym  

z wymiarów) 
 drukowany na papierze jabłkowym – ekologicznym papierze produkowanym z pozostałości 

powstałych podczas procesów przetwórstwa jabłek 

 papier (kartki na notatki) w 100% nadający się do recyklingu, nie zawierający chloru i metali 
ciężkich 

 papier (kartki na notatki): gramatura min. 80 g/m2  

 liczba kartek: min. 80 

 wykończenie:  
- oprawa szyta  
- zakładka, gumka zamykająca i szlufka na długopis - w kolorze beżowym lub złotym 
- zaokrąglone narożniki bloku i oprawy  

 okładka skóropodobna w kolorze zielonym, w tym pierwsza okładka gładka (bez wzoru) 

 na okładce z przodu tłoczone monochromatyczne logo NFOŚiGW  

 na okładce z tyłu wytłoczony monochromatyczne napis: „www.nfosigw.gov.pl”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 
każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie wymagania opisane powyżej. 
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6. Eko kolorowanka dla dzieci - 300 sztuk 

 
Kolorowanka, która w formie zabawy przybliża dzieciom najważniejsze kwestie związane  
z ochroną środowiska  

 kolorowanki drukowane na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu 

 min. 12 całostronicowych obrazków 

 format A4 

 tematyka: oszczędzanie energii, segregowanie odpadów, oszczędzanie wody, „rower zamiast 
samochodu” itp. 

 opakowana w jednostkowe opakowanie – tekturową banderolę, wykonaną z materiału 
pochodzącego z recyklingu, z monochromatycznym nadrukiem logo NFOŚiGW 

 
 

 

 

 

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

 
 
 

 

7. Torba jutowa - 300 sztuk 
 
Torba na zakupy z uchwytami 
• materiał: twarda juta  

 kolor: jasnobrązowy, beżowy lub écru bez wzorów 
• posiadająca prostokątne dno 
• wzdłuż krawędzi wzmacniające przeszycia 
• mocne uchwyty bawełniane w kolorze zielonym lub brązowym o długości całkowitej (od 

wszycia do wszycia) 55 cm (+/- 2 cm) 
• torba w środku powlekana folią ochronną 
• wymiary bez uchwytów: szerokość 42 cm, wysokość 33 cm  (+/- 2 cm, w każdym z wymiarów) 

 szerokość dna 19 cm (+/- 2 cm) 

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

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego  

o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie wymagania opisane 

powyżej. 
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8. Teczka konferencyjna - 1000 sztuk  
 
Teczka konferencyjna z gumką  
• format zbliżony do A4 z możliwością regulacji (grubości/szerokości teczki) 

• zapinana na gumkę 

• z wewnętrzną klapką dolną, górną oraz boczną 

• format po złożeniu: 22 cm x 31,5 cm (+/- 1 cm w każdym z wymiarów) 

• regulacja szerokości w zakresie od 1 do 20 mm 

• grzbiet: regulowany od 1 mm do 20 mm 

• teczka z papieru z recyklingu  

• gramatura: min. 280 g/m2 

• kolor teczki: biały  

• druk full color na stronie przedniej i tylnej 

• kolorystyka: 4+4 

• nadruk: 

- zewnętrzna strona przód:  4+0 – kolorowy nadruk: logo NFOŚiGW oraz grafika (dostarczone 

przez Zamawiającego) 

- zewnętrzna strona tył: 4+0 –  kolorowy nadruk: dane teleadresowe oraz logo NFOŚiGW 

(dostarczone przez Zamawiającego) 

• teczki mają być dostarczone złożone 

• 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 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/ 

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/

