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Części 1-13 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZMIANA w części 1 
 

Część 1 MATERIAŁY KONFERENCYJNE  
 

Lp. nazwa j. m. ilość opis 

1. długopis 
konferencyjny 
plastikowy 

szt. 10 000 długopis plastikowy, ciemny granat z nadrukiem logo UWr w 
kolorze białym, z gumowym uchwytem, kolor wkładu: niebieski 
lub czarny (pakowane po 50 szt.) 
  

2. długopis 
konferencyjny 
metalowy 

szt. 10 000 długopis metalowy, ciemny granat z nadrukiem logo UWr w 
kolorze białym, kolor wkładu: niebieski lub czarny (pakowane po 
50 szt.) 
  

3. zestaw ołówek 
i długopis 
 

szt. 1 000 metalowy zestaw piśmienny, składający się z długopisu 
z touch penem i ołówka automatycznego, w kolorze czarnym, z 
jednokolorowym nadrukiem logo UWr na obydwu elementach, 
kolor wkładu długopisu: czarny lub niebieski, całość zapakowana 
w pudełko z nadrukiem logo UWr.  

4. zestaw  
pióro wieczne    
i długopis 

szt. 1 000 długopis i pióro wieczne (na atrament lub naboje), metalowe, w 
kolorze czarnym z nadrukowanym jednokolorowym logo UWr na 
obydwu elementach, kolor wkładu: niebieski lub czarny; całość 
zapakowana w kartonowe pudełko, nadruk na pudełku logo UWr.   

5. smycz  szt. 10 000 materiał: poliester, szerokość ok. 1,6 cm, kolor: ciemny granat - 
z białym jednostronnym nadrukiem, metalowy karabińczyk, 
długość smyczy po złożeniu: min. 50 cm (pakowane w worki 
foliowe po 10 szt.). 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

6. identyfikator I szt. 5 000 przezroczysty identyfikator z miękkiego plastiku z doczepioną 
metalową przypinką (żabka/szczęka), wymiary min. 10,3 x 7,3 
cm, z nadrukiem logo UWr (dłuższy bok nie mniej niż 3 cm) w 
kolorze niebieskim – zbliżonym do Pantone 3015, z możliwością 
wsunięcia karty z informacją (pakowane po 50 szt. identyfikator; 
po 100 szt. żabka/szczęka).  

7. identyfikator II szt. 5 000 przezroczysty identyfikator z grubego, sztywnego plastiku, 
wymiary min. 7,3 x 11,3 cm, z nadrukiem logo UWr (dłuższy bok 
nie mniej niż 3 cm) w kolorze niebieskim – zbliżonym do Pantone 
3015, z możliwością wsunięcia karty z informacją i dopięcia 
smyczy, bez szczęk i agrafek (pakowane po 50 szt.).  

8. notes 
reklamowy 

szt. 1 000 notes A6 z czarną okładką z tworzywa imitującego skórę, min. 
80 kartek w kratkę, linię lub gładkich, zamykany elastyczną 
taśmą w kolorze czarnym lub niebieskim. Nadruk/wycisk logo 
zamawiającego na okładce (dłuższy bok nie mniej niż 5 cm), 
opakowanie indywidualne.  

9. notatnik A5 szt. 1 000 notatnik A5 z okładką papierową, min. 90 kartek w kratkę, 
linię lub gładkich, elastyczna taśma oraz wstążka, 
dopasowany kolorystycznie do taśmy i wstążki brzeg 
kartek (kolor okładki czarny, brzeg/taśma/wstążka w 
kolorze ciemnoniebieskim). Jednokolorowy nadruk logo na 
okładce, opakowanie indywidualne. 



Część 2 PENDRIVY 

Lp. nazwa j. m. ilość opis 

 
1. 

pendrive szt.  1 200 pendrive zamykany lub wysuwany, kolor ciemny granat, na 
obudowie nadruk logo UWr w kolorze białym, 32 GB, USB 3.0 lub 
3.1; opakowanie indywidualne.  

2. powerbank  szt. 500 aluminiowy powerbank o pojemności min. 2700 mAh, moc 
wejściowa min. 5V/1A, moc wyjściowa min. 5V/1A z kablem typu 
USB/micro-USB, z integrowanym wskaźnikiem poziomu 
ładowania. Powerbank w wymiarach min. 9 cm x 4 cm x 0,8 cm z 
powierzchnią do nadruku/graweru wg projektu zamawiającego 
nie mniejszą niż 2 cm x 4 cm. Powerbank w kolorze 
ciemnogranatowym, kolor nadruku biały. Powerbank pakowany 
sztukowo w papierowe pudełka. 
 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

Część 3 TORBY  

Lp. nazwa j. m. ilość opis 

1. torba 
bawełniana 

szt. 4 000 torba granatowa, bawełniana, gramatura 250-300 g/m2, rozmiar 
min. 40 x 40 cm, uszy pozwalające na założenie torby na ramię, 
kopertowe szwy boczne zapobiegające kurczeniu, nadruk jeden 
kolor – biały, wg projektu zamawiającego, 1/2 powierzchni (na 
jednej stronie torby), pakowane po 10 szt. 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

2. torba 
ekologiczna 

szt. 2 000 reklamowa torba papierowa ekologiczna, niebarwiona, A4, 
gramatura min. 150 g, uchwyt z plecionki papierowej, nadruk 
jednostronny – logotyp uczelni – 1 kolor  

3. torba 
papierowa 

szt. 2 000 reklamowa torba papierowa A4, gramatura min. 170 g, full kolor, 
laminowanie na matowo, wg projektu zamawiającego, uszy 
sznurkowe białe (pakowane po 10 szt.) 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

Część 4 CERAMIKA  

Lp. nazwa j. m. ilość opis 

1. filiżanka 
+ spodek 

szt. 200 150-160 ml, porcelana, I klasa jakości, kolor biały, jednostronny 
nadruk logo UWr w kolorze złotym po wewnętrznej stronie (nie 
więcej niż 25% powierzchni), ze złotym rantem filiżanki i złotym 
rantem spodka, opakowanie indywidualne. 
 
(wizualizacja kształtu filiżanki oraz nadruku w załączeniu)  

2. kubek I szt. 800 ceramiczny kubek reklamowy, objętość min. 280 ml, wysokość 
min. 80 mm, średnica min. 90 mm, białe matowe szkliwo na 
zewnątrz, błyszczące granatowe szkliwo wewnątrz. 
Jednokolorowy granatowy nadruk (kolory nadruku i wnętrza 
kubka jednakowe), opakowanie indywidualne. 
 
(wizualizacja kształtu kubka oraz nadruku na kubku w 
załączeniu)  

3. kubek II szt. 800 ceramiczny kubek reklamowy, objętość min. 280 ml, wysokość 
min. 80 mm, średnica min. 90 mm czarne matowe szkliwo na 
zewnątrz, błyszczące białe szkliwo wewnątrz. Jednokolorowy 
biały nadruk; opakowanie indywidualne. 
(wizualizacja kształtu kubka oraz nadruku na kubku w 
załączeniu)  

 

Część 5 TEKSTYLIA  

Lp. nazwa j. m. ilość opis 



1. koszulka T-shirt 
I 

szt. 800 I klasa jakości, 100% bawełna, gramatura nie mniej niż 
185 g/m2, kolorystyka: T-shirt ciemny granat, nadruk 
jednokolorowy z przodu wg projektu zamawiającego, ok. 30% 
powierzchni koszulki (w sumie), tabela rozmiarów: 50% męskie 
(rozmiary: 40% XL, 40% L, 20% M,); 50% damskie (rozmiary: 
20% XL, 30% L, 40% M, 10% S), opakowanie indywidualne. 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

2. bluza 
bawełniana z 
kapturem 

szt. 300 bluza z kapturem typu kangurka zakładana przez głowę, z 
kieszenią z przodu, I klasa jakości, minimum 80% bawełny, 
materiału o gramaturze nie mniejszej niż 280g/m2, tkanina 
miękka oraz odporna na rozciąganie/kurczenie się podczas 
prania, kolor ciemny granat, jednokolorowy (biały) nadruk z 
przodu wg projektu zamawiającego ok. 30% powierzchni bluzy 
(w sumie), tabela rozmiarów: 50% męskie (rozmiary: 40% XL, 
40% L, 20% M,); 50% damskie (rozmiary: 20% XL, 30% L, 40% 
M, 10% S), opakowanie indywidualne. 
 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

Część 6 PARASOLE  

Lp. nazwa j. m. ilość opis 

1. Parasol 
automatycznie 
składany 

szt. 300 parasol automatyczny składany, po otwarciu szerokość min. 90 
cm, kolor granatowy, biały nadruk wg projektu zamawiającego 
(dłuższy bok nie mniej niż 15 cm), opakowanie indywidualne. 
 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

Część 7 PLECAK TYPU WOREK  

Lp. nazwa j. m. ilość opis 

1. Plecak typu 
worek 

szt. 750 plecak typu worek zawiązywany grubym jasnym sznurkiem, 
wykonany z 100% płóciennej bawełny, o gramaturze minimum 
340g/m², worek o płaskim fasonie w wymiarach około 37x47 cm, 
pojemność około 13l, w czterech różnych kolorach (granat – 
30%, niebieski – 20%, czarny – 30%, czerwony – 20%), 
jednokolorowy (biały) nadruk z przodu wg projektu 
zamawiającego ok. 40% powierzchni.  
 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

Część 8 WYROBY SREBRZARSKIE TYPU PINSY 

Lp. nazwa j. m. ilość opis 

1. Pinsy  szt. 150 Pinsy do wpinania w klapę marynarki, wykonane wg wzoru 
zamawiającego (wytłoczenie orła rektorskiego – wzór w 
załączeniu) o średnicy 15 mm, wykonanie w materiale: srebro o 
próbie 925, pakowane indywidualnie do pudełka. 
 
(wizualizacja godła w załączeniu)  

Część 9 TORBA SPORTOWA TYPU NERKA 

Lp. Nazwa j. m. ilość opis 

1. Saszetka typu 
nerka 

szt. 300 torba sportowa typu saszetka biodrowa (tzw. nerka), wykonana z 
grubego płótna min. 475 g/m2 – min. 80% naturalna bawełna, 
kolor: ciemny granat, regulowany pas z bezpiecznym zapięciem, 
duża główna kieszeń zamykana na zamek, tylna kieszeń na 
zamek, wymiary min. 27 x 13 x 8 cm, pojemność min. 2 l; 
obwód pasa do min. 120 cm nadruk w jednym kolorze (białym), 
opakowanie indywidualne. 
(wizualizacja nadruku w załączeniu) 

Część 10  BUTELKA TYPU BIDON  

Lp. Nazwa j. m. ilość opis 



1.  Bidon szt. 500 butelka typu bidon sportowy o pojemności 500-800 ml, 
wykonany ze stali nierdzewnej z zakręcanym wieczkiem z 
karabińczykiem. Bidon w kolorze ciemny granat metaliczny błysk 
z obszarem do nadruku jednokolorowego (biały) min. 50 x 25 
mm. Wymiary produktu min. ⌀ 60-90mm, wysokość 180-260 
mm, opakowanie indywidualne. 
 
(wizualizacja nadruku w załączeniu)  

Część 11 OPASKI SILIKONOWE/GUMOWE NA NADGARSTEK  

Lp. Nazwa j. m. ilość opis 

1. Opaska 
silikonowa/gum
owa na 
nadgarstek 

szt. 20 000 opaski na rękę w rozmiarze min. 12x20x2 mm z wtłoczeniem 
częściowym napisu i wypełnieniem częściowym, 1 kolor 
wypełnienia, nadruk częściowy (logo UWr), 1 kolor nadruku. 
Opaski w dwóch wariantach kolorystycznych: 1 biały, 1 Pantone 
3015C (nakład realizowany 50:50). 
 
(wizualizacja nadruku w załączeniu) 

Część 12 ZAPINKI TYPU PRZYPINKI Z BLASZKI Z NADRUKIEM  

Lp. Nazwa j. m. ilość opis 

1. Przypinka  szt. 20 000 Przypinka reklamowa do odzieży ⌀ 32mm zapinana na agrafkę, 
całość wykonana z metalu, nadruk projektu zabezpieczony folią 
ochronną. Realizacja trzech projektów graficznych (nakład 
realizowany następująco projekt nr 1 – 30%, projekt nr 2 – 40%, 
projekt nr 3 – 30%). 
(wizualizacja nadruku w załączeniu) 
  

Część 13 OŁÓWKI  

Lp. nazwa j. m. ilość opis 

1. ołówek 
drewniany 

szt. 25 000 naostrzony ołówek z gumką z nadrukiem: hasło i logo UWr wg 
projektu zamawiającego (projekt w załączeniu), ołówek 
wykonany z  drewna (lakierowany, bez barwy), kolorowa gumka 
(zielony – 30%, czerwony – 20%, niebieski – 30%, 
pomarańczowy – 20%). 
 
(wizualizacja w załączeniu)  

 
 

Wszystkie materiały promocyjne muszą być najwyższej jakości, nie mogą posiadać 
żadnych uszkodzeń ani defektów wpływających na jakość, funkcjonalność i estetykę 
produktu. 
 
 
 
 
Artykuły promocyjne, opisane powyżej, będą służyć do powszechnego użytku, w związku z czym 
korzystać z nich będą również osoby z niepełnosprawnościami.  
 
 


