
Rozeznanie rynku 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

Fax (+48 22) 45 90 461, tel. (22) 45 90 100 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, zgodnie 
z poniższą specyfikacją. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
 
 

1. Notatnik A5 ( 400 sztuk)  

 

Notatnik w formacie A5 w twardej skóropodobnej oprawie (czarnej). 

 ilość kartek – min. 80 (kartki czyste, gładkie) o gramaturze min. 100-150 g/m2 

 okładka twarda skóropodobna z gumką po prawej stronie (w pionie) + gumka na długopis 

 logo LIFE i NFOŚiGW wytłoczone (LIFE z przodu, NFOŚiGW z tyłu) 

 z tyłu na notesie napis: „Sfinansowano ze środków UE w ramach Projektu Budowania 

Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011" 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej 



 

 

2. Pendrive metalowy 64 GB (400 sztuk)  

 

Pendrive metalowy/stal nierdzewna. Zawierający zaczep/otwór umożliwiający przymocowanie smyczy. 

Smycz w komplecie. 

 prędkość odczytu: min. 100 mb/s; 

 prędkość zapisu: min. 50 mb/s; 

 USB 3.0 kompatybilne z USB 2.0; 

 kompatybilny z /NT/ME/2000/XP/Vista/Win7/i nowsze 

Na pendrive’ie grawerowane logo NFOŚiGW i LIFE. 

Pen drive zapakowany w jedostkowe opakowanie – pudełko wykonane z tektury falistej.  

Na pudełku nadrukowane kolorowe logo NFOŚiGW oraz LIFE. 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego 

(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Elegancki długopis (400 sztuk)  

 

 

 długopis wykonany z metalu w kolorze srebrnym, przekręcany, ze srebrnym klipem, 

 wkład - niebieski 

 na długopisie wygrawerowane logo programu LIFE i NFOŚiGW 

 długopis zapakowany w opakowanie jednostkowe wykonane z weluru 

 

 

         

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej 

 

 

4. TORBA MATERIAŁOWA (400 sztuk)  
 

Torba wykonana z bawełny z długimi uszami umożliwiającymi założenie torby na ramię. Na torbie oraz 

kolorowy nadruk logo NFOŚiGW i logo LIFE oraz napis: „Sfinansowano ze środków UE w ramach 

Projektu Budowania Potencjału LIFE14 CAP/PL/000011". 

 Gramatura min. 140 g/m² 

Wymiary bez uszu: 420 mm (+/- 30 mm) x 380 mm (+/- 30 mm) 

 

 

 

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie 

każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej 



 
3. Termin realizacji: max. do 24 kwietnia 2017 r. 
 
 
4. Termin, miejsce i sposób składania ofert  
 
Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl do dnia 
10.04.2017 r. do godz. 15.30.  
O ważności ofert decyduje godzina wpływu e-maila do Zamawiającego. 
 
 
5. Kryteria oceny ofert  
 

Oferty zostaną ocenione przez 
Zamawiającego w oparciu o następujące 
kryterium: Kryterium  

Waga pkt  

Cena (C)  100  

 
 
Oferty zostaną ocenione wg wzoru: 
najniższa oferowana cena 
C = --------------------------------------------- x 100 pkt. 
cena ocenianej oferty 
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  


