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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnoinformacyjnych na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej”
Przedmiotowe zamówienie obejmuje: Zaprojektowanie i wykonanie materiałów
promocyjno-informacyjnych na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej
zgodnie z poniższym opisem:
1. Ulotka informacyjna o działalności Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej
zawierająca treści edukacyjne- nadruk kolorowych pojemników z informacją jak
segregować odpady.
szt.
1500,
format
A4 o wymiarach 210mmx297mm, składana do A5
papier
kreda z połyskiem
gramatura papieru
150g/m2
druk
dwustronny
kolor
pełny
nadruk i kolor zróżnicowany z logo.

2. Samozaciskowa opaska odblaskowa
szt.
500
wymiar
34cmx3cm,
spód:
materiał typu flock w kolorze czarnym,
kolor:
żółty, zielony, niebieski
wyposażona w blaszkę samozatrzaskową, zalaminowana folią fluorescencyjną, nadruk z logo
firmy.
3. Przezroczyste ponczo przeciwdeszczowe z PE, zapakowane w okrągłe etui z PS z
karabinkiem
szt.
500
rozmiar poncza
uniwersalny
wymiary etui
min.Ø6cm
kolor etui
żółty, zielony, niebieski
nadruk z logo firmy.
4. Linijka z litego drewna bukowego
szt.
500
dł.
ok.21cm
nadruk
pełny kolor
nadruk z logo firmy i wesołymi ikonami informującymi jak żyć ekologicznie.
5. Kredki ołówkowe w tubie z temperówką
szt.
500
ilość w opakowaniu 12szt.
wymiary
Ø3,5cmx10.5cm
kolory wieczka
żółty, niebieski
12 kolorowych kredek ołówkowych w zamykanej kartonowej tubie z nadrukiem, wieczko
tuby wykonane jest transparentnego plastiku z wbudowaną temperówkę.
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W nadruku logo firmy.
6. Notes magnetyczny na lodówkę z bloczkiem kartek do wyrywania
szt.
500
ilość kartek
30
gramatura papieru
80g/m2
wymiary kartki
ok.5,5cmx10cm
wysokość główki
ok.5cm
grubość magnesu
min. 0,5mm
magnes oklejony nadrukowaną folią z logo firmy i treściami ekologicznymikolorowych pojemników z informacją jak segregować odpady.
7. Fartuch kuchenny kolorowy
szt.
500
materiał
bawełna-poliester
kolor
kremowy z lamówką: żółty/ zielony/niebieski
nadruk
pełny kolor
nadruk z logo firmy i hasłem ekologicznym.

Nie posiadamy logo w wersji wektorowej.
Zaprojektowanie to przedstawienie gotowych projektów do akceptacji (nie
udostępniamy obrazów kolorowych pojemników czy wesołych ikonek na linijkę ).
Termin realizacji zadania 06.01.2016r.
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