
 Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

L.P. NAZWA MATERIAŁU ILOŚĆ  OPIS/ WYMAGANE PARAMETRY 

1 2 3 4 

1. Teczka konferencyjna  

z wizualizacją projektu 

120 szt. Teczki  konferencyjne muszą być oznaczone zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów 

w ramach PO KL i Narodową Strategią Spójności Księgą 

Identyfikacji Wizualnej, w tym zawierać logo: Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej z odwołaniem 

do Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również nazwę 

projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do 

sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”. 

Wykonanie projektu graficznego: przygotowanie co najmniej 

dwóch propozycji projektów graficznych do wyboru przez 

Zamawiającego. 

 format teczki A4; 

 druk 4+0; 

 sztywny karton 350 g/m2; 

 szerokość grzbietu co najmniej 10 mm; 

 zamykana w sposób chroniący zawartość przed 

wypadaniem; 

    Kolor: mix kolorów; 

 Nadruk: offset; 

 przygotowanie: złożenie teczek przez Wykonawcę; 

 pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością 

sztuk; 

   Ostateczna forma graficzna zostanie uzgodniona z 

Zamawiającym. 

 

RYSUNEK POGLĄDOWY 

 
 

2. Notatnik z wizualizacją projektu 120 szt. Notatniki muszą być oznaczone zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów 

w ramach PO KL i Narodową Strategią Spójności Księgą 

Identyfikacji Wizualnej, w tym zawierać logo: Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Unii Europejskiej z odwołaniem do 

Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również nazwę 

projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do 

sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”. 

Wykonanie projektu graficznego: przygotowanie co najmniej 

dwóch propozycji projektów graficznych do wyboru przez 

Zamawiającego. 

 format A4; 

 20 kartek o gramaturze papieru 80-90 g/m2; 

 każda kartka z nadrukiem 4+0; 

 logotypy PO KL, flaga UE z odwołaniem do UE i EFS, 

informacja o współfinansowaniu + nazwa projektu; 

 z tyłu notesu kartonowe plecki; 

    pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i   

ilością sztuk; 

 ostateczna forma graficzna zostanie uzgodniona z 

Zamawiającym; 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    RYSUNEK POGLĄDOWY 

 

 
 

 

3. Długopis z logo projektu 120 szt. Długopisy muszą być oznaczone zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów 

w ramach PO KL i Narodową Strategią Spójności Księgą 

Identyfikacji Wizualnej oraz zawierać logotypy: PO KL, Unii 

Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Wykonanie projektu graficznego: przygotowanie co najmniej 

dwóch propozycji projektów graficznych do wyboru przez 

Zamawiającego. 

 długopis metalowy automatyczny  

z wykończeniem chromowanym, 

 wymiary około 135mm/10mm  (+/-3%), 

 wkład wymienny z ostro zakończoną cienko piszącą 

końcówką,  

 wkład wypełniony tuszem niebieskim, 

 nadruk: grawer laserowy dwustronny o wymiarach 65 mm x 6 

mm  

 pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i 

ilością sztuk. 

Ostateczna forma graficzna zostanie uzgodniona z 

Zamawiającym. 

 

RYSUNEK POGLĄDOWY 

 
4. Wydruk informacyjny 120 szt. Broszura informacyjna: 

- format: A5; 

- kolor: full color; 

- 1 kartka dwustronnie zadrukowana o gramaturze papieru 80-90 

g/m2; 

- pakowanie: zbiorczo w karton opisany nazwą produktu i ilością 

sztuk; 


