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                                                                                                                                                        Załącznik nr 4  

Istotne postanowienia Umowy  

Produkcja i dostawa gadżetów promocyjnych 
 

 

zawarta w dniu ………………2015 r. w Poznaniu, pomiędzy:  

Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu przy  

ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań,  REGON 634538527, NIP 778-14-13-656,  

zwanym dalej „ Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………….. 

……………………………….. 

 a  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą w………… przy ul. ……………………. , ……………………………………………….,  

REGON……………., NIP……………………………….., 

zwan…… dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

……………………………….., łącznie zwanymi „Stronami”, o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest : 
a) opracowanie koncepcji graficznej artykułów promocyjnych w oparciu  

o System Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka 
Pętla Wielkopolski; 

b) przygotowanie 12 rodzajów gadżetów promocyjnych w ilości sztuk wskazanej  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

c) dostawa artykułów promocyjnych na własny koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego. 

2. Lista gadżetów wraz z opisem technicznym znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością oraz 
wedle najlepszej wiedzy i doświadczenia przy użyciu własnych narzędzi  
i odpowiednich jakościowo materiałów. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór (projekt graficzny) i parametry nadruku, 
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które ma zostać umieszczone na gadżetach przed zleceniem do produkcji. 
5. Umowa zostanie zrealizowana w terminie do …….… dni kalendarzowych od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia następujących cech ilościowych, fizycznych 

i funkcjonalnych  gadżetów: 
a) Czapka(„kaczor”) z regulowanym obwodem  

Czapka bawełniana, 100% drapanej bawełny z metalowym zapięciem, kontrastowy 
daszek w wypustką w kontrastowym kolorze. Daszek z pamięcią kształtu.  Rondo 
czapki z grubej bawełny. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania 
do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 500 szt.  

b) Kurta Soft Shell – wersja damska i męska 

Wodoodporna kurtka softshell. Oddychająca. Regulowany kaptur dzięki elastycznej 
gumce i stoperom. Kieszenie na froncie i na ramieniu z odwróconym suwakiem. 
Regulowane mankiety na rzep. Elastyczny ściągacz w pasie ze stoperami. Przedłużany 
tył. Dopuszczalna niewielka naszywka z logo producenta. Splot Single Jersey 100% 
Poliester sklejony z mikropolarem 100% Poliester. Gramatura 360 g/m². Wersja damska 
dopasowana do sylwetki. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
zamawiającego. 
Ilość: 50 szt. Rozmiary zostaną przekazane Wykonawcy po niezwłocznie po podpisaniu 
niniejszej umowy. 

c) Koszulka polo 
Jakość koszulki o wysokiej gramaturze w nowoczesnym designie polo. Kołnierzyk z 
tego samego materiału. Koszulka z guzikami w kolorze materiału. Rękawki łączone 
szwem typu "flatlock". Taśma wzmacniająca na karku z tego samego materiału. Damskie 
polo posiada rozcięcia boczne na dole. Splot single jersey, 100% bawełna. Gramatura 180 
g/m². Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania 
do wyboru przez Zamawiającego. 
Ilość:  100 szt. 
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Rozmiary zostaną przekazane Wykonawcy po niezwłocznie po podpisaniu niniejszej 
umowy. 

d) Kapelusz (cienki) 
Kapelusz bawełniany, z regulowanym paskiem, rondo przeszywane, napy metalowe, 
rozmiar uniwersalny (tzw. one size fitsall). Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania 
do wyboru przez Zamawiającego. 
Ilość:  300 szt. 

e) Etui przezroczyste wodoszczelne. Zamykane na dwa zamki 

Komora przechowywania umożliwiająca używanie ekranów dotykowych. 
Etui musi chronić przed wodą i piaskiem. Zawieszane na szyję , smycz z bezpiecznikiem 
Wymiary: ok. 25x15x0,5cm. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
zamawiającego. 
Ilość: 500 szt. 

f) Ręcznik sportowy ultraszybko schnący 
Rozmiar 140x70, gramatura 190g/m2, 85% poliester – 15%poliamidobszycie krawędzi 
zewnętrznych ściegiem owerlok. Możliwość prania do 41 st. C. Kolor do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
zamawiającego. 
Ilość: 300 szt. 

g) Torba nonwoven 

Materiał nonwoven, 80gr jednolity, nielaminowany, zapinana na zamek. 
Wymiary: ok. 40x45x12cm, szyta nie zgrzewana, uszy: ok. 2x60cm. Kolor do wyboru 
przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Ilość: 2000 szt. 

h) Pulower/sweter z dekoltem w serek 
Sweter z dekoltem V. Ściągacz z domieszką elastanu przy dolnym brzegu i na rękawie. 
100% bawełna czesana. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
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Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Ilość: 100 szt. 
Rozmiary zostaną przekazane Wykonawcy po niezwłocznie po podpisaniu niniejszej 
umowy. 

i) Smycz sznurkowa/żakard z łącznikiem plastikowym 

Smycz sznurkowa/żakard z łącznikiem plastikowym. Końcówka: karabińczyk. Taśma 
satynowa z sublimacją na odcinku łącznik – karabińczyk. Łącznik w kolorze niebieskim, 
karabińczyk w kolorze niebieskim. Ostatecznie kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Ilość: 2000 szt. 

j) Torebka wodoodporna 
Tkanina z materiału typu CORDURA® (PA) powlekana. Pasek do przenoszenia. 
Łączenia zgrzewane. System zamknięcia: rolowanie, klamry duraflex. Kolor niebieski z 
czarnym brzegiem. Pojemność 3Litry. Wymiary: 37x24cm. Waga 170g. Kolor do wyboru 
przez Zamawiającego. Dopuszczalna niewielka metka producenta.  
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Ilość: 300 szt. 

k) Flaga 
Bandera/flaga w kształcie trójkąta. Szerokość przy maszcie – 30 cm , linka do montażu – 
ok. 25 cm długość – ok. 45 cm. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Ilość: 300 szt. 

l) Podkładka pod szklankę („wafel”) 
2-stronne, matowe, kształt koła z wpisanym logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Zadrukowane dwustronnie CMYK - pełny kolor. Wielkość: koło o średnicy 95mm, 
papier specjalny: około 600g/m2, grubość: 1,5mm. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), 
adres strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do 
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wyboru przez Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak 
najbardziej trwała dla tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Ilość: 2000 szt. 

2. Szczegóły dotyczące techniki i miejsca znakowania, rozmiarów, wzorców oraz System 
Identyfikacji Wizualnej markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla 
Wielkopolski zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej 
umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca dostarczy projekt umieszczenia wymaganych oznaczeń, o których mowa  
w   § 1  ust. 1 lit. a), na gadżetach promocyjnych. 

2. Zamawiający akceptuje projekt, względnie zgłasza uwagi do projektu. Wykonawca 
wprowadzi do projektu uwagi zgłoszone przez zamawiającego nie później niż  
w terminie 2 dni od dnia ich przekazania przez zamawiającego. 

3. Zamawiający dokonuje akceptacji projektu, o którym mowa w ust. 2, względnie zgłasza 
uwagi, o których mowa w ust. 2 w formie pisemnej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy oraz dostawy 
zrealizowanego przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko, 
określonej w § 1 ust. 1 lit. a)-c), w terminie do … ….dni kalendarzowych od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 
 

§ 4 
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

według oferty z dnia ………………2015 w wysokości ………. zł netto (słownie: 
………………..), co z naliczonym podatkiem VAT ………..% wyniesie …………… zł 

brutto (słownie: ………………………….).  
2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, 

w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw autorskich 
do wszystkich, mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego, wyników prac 
powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy: 
…………………………………. w terminie 14 dni kalendarzowych  

od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT 

Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 5 ust. 1.  

4. Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca odpowiada wyłącznie za ewentualne wady prawne zrealizowanego 
przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje kwestii umieszczenia 
logotypów, wskazanych przez Zamawiającego, na gadżetach promocyjnych wykonanych 
przez Wykonawcę. 
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§ 5 

1. Dostawa gadżetów promocyjnych zostanie potwierdzona przez Zamawiającego 
protokołem odbioru zamówienia, podpisanym przez wykonawcę i przedstawiciela 
zamawiającego. 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 
a) dzień i miejsce odbioru artykułów promocyjnych objętych dostawą, 
b) wyszczególnienie ilości i rodzaju artykułów promocyjnych objętych dostawą, 
c) informację o braku albo o istnieniu wad artykułów promocyjnych objętych dostawą, 
d) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad  

w terminie określonym przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcie przez wykonawcę wad 
będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
 

§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonych 
gadżetów promocyjnych oraz wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie gadżety promocyjne objęte Umową oraz na 
wykonane na tych artykułach promocyjnych nadruki, grawery i tłoczenia – na okres 12 

miesięcy, liczony od dnia dostawy gadżetów do siedziby zamawiającego. 
3. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot Umowy, wykonując uprawnienia z 

tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w 
terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 20 
dni, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może odmówić przyjęcia 
naprawy i zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to dodatkowych 
kosztów ze strony Wykonawcy. 

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może, wedle swojego wyboru, od 
Umowy odstąpić lub żądać obniżenia wynagrodzenia. W przypadku nie przyjęcia 
propozycji obniżonego wynagrodzenia określonej  przez Zamawiającego  na rzecz 
Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy.  To samo dotyczy wypadku, 
gdy Wykonawca nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

5. Zamawiający zawiadomi pisemnie wykonawcę o wadach przedmiotu Umowy 
niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy nie zwalniają 
wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub 
odbioru zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć  
o wadzie. Zamawiający nie ma obowiązku zbadania Przedmiotu Zamówienia  
i Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 i 2 K.c. 
 

§ 7 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego . 

2. Naruszenie warunku określonego w ust. 1 uprawnia zamawiającego do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 



                
 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013 
 

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 

 

 
§ 8 

1. Zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach: 
a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy – w wysokości 

25% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, 
b) za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia netto, określonego  
w  § 4 ust. 1, 

c) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 

1,5% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, licząc od dnia upływu 
terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają sumowaniu i mogą zostać potrącone 
przez zamawiającego z łącznej kwoty wynagrodzenia wykonawcy określonej w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

 

§ 9 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 
a) ze strony zamawiającego: Ewa Przydrożny, tel. 61 66 45 233, e-mail: 

ewa.przydrozny@wot.org.pl  
b) ze strony Wykonawcy: …………………………… 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 
 

§ 10 

1. Zamawiający może w każdym czasie, dopóki przedmiot umowy nie został zakończony, 
odstąpić od Umowy, na mocy jednostronnego oświadczenia, za zapłatą odpowiedniego 
proporcjonalnego wynagrodzenia. 

2. Ponadto, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, na mocy jednostronnego 
oświadczenia, w przypadku gdy: 

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu 
umowy tak dalece, że jest prawdopodobne, żeby nie zdoła je ukończyć w czasie 
umówionym, 

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
Umową, 

c) Przedmiot Umowy ma wady istotne, które nie dadzą się usunąć albo gdy z 
okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie określonym 
przez Zamawiającego . 

W przypadkach, o których mowa w pkt. b) i c), Zamawiający – zamiast odstępować od 
Umowy – może powierzyć dokończenie (lub poprawienie) przedmiotu Umowy osobie 
trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na mocy jednostronnego 
oświadczenia, w przypadku, gdy ze względu na brak współdziałania ze strony 
zamawiającego nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w terminie.  
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4. W każdym czasie Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron. 
 

§ 12 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną 
na piśmie, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień niniejszej umowy może 
nastąpić w sytuacjach/warunkach określonych poniżej: 
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizacją przedmiotu Umowy. 

2) Gdy zajdzie konieczność zastosowania (dostawy) towarów zamiennych, w sytuacji, 
gdy towary przewidziane (zaoferowane) w ofercie wybranego wykonawcy nie mogą 
być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania ich produkcji 
lub na przykład wycofania z rynku. 

3) Strony mogą domagać się przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy 
tylko i wyłącznie z powodu wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wystąpienie 
czynnika niezależnego i niezawinionego przez którąkolwiek ze Stron, mającego 
wpływ na realizację postanowień umowy. Termin wykonania Umowy może zostać 
przedłużony, w takiej sytuacji, o czas występowania siły wyższej.   

 

§ 13 

Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.           
 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

§ 16 

Spory, powstałe w związku z realizacją Umowy, będą rozpoznawane przez sąd właściwy 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 17 

 Integralną częścią Umowy stanowią następujące Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – Lista gadżetów wraz z opisem technicznym 
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 
 
 
............................................                                              ............................................ 

      Zamawiający                                                                    Wykonawca 
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Załącznik nr 1 Lista gadżetów wraz z opisem technicznym: 

1. Czapka („kaczor”) z regulowanym obwodem  

Czapka bawełniana, 100% drapanej bawełny z metalowym zapięciem, kontrastowy daszek 
w wypustką w kontrastowym kolorze. Daszek z pamięcią kształtu.  Rondo czapki z grubej 
bawełny. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne(miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
zamawiającego. 
Ilość: 500 szt. 

 
2. Kurta Soft Shell – wersja damska i męska 

Wodoodporna kurtka softshell. Oddychająca. Regulowany kaptur dzięki elastycznej gumce 
i stoperom. Kieszenie na froncie i na ramieniu z odwróconym suwakiem. Regulowane 
mankiety na rzep. Elastyczny ściągacz w pasie ze stoperami. Przedłużany tył. 
Dopuszczalna niewielka naszywka z logo producenta. Splot Single Jersey 100% Poliester 
sklejony z mikropolarem 100% Poliester. Gramatura 360 g/m². Wersja damska dopasowana 
do sylwetki. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne(miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 50 szt. 

 
3. Koszulka polo 

Jakość koszulki o wysokiej gramaturze w nowoczesnym designie polo. Kołnierzyk z tego 
samego materiału. Koszulka z guzikami w kolorze materiału. Rękawki łączone szwem typu 
"flatlock". Taśma wzmacniająca na karku z tego samego materiału. Damskie polo posiada 
rozcięcia boczne na dole. Splot single jersey, 100% bawełna. Gramatura 180 g/m². Kolor do 
wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne(miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
zamawiającego. 
Ilość:  100 szt. 

 
4. Kapelusz (cienki) 

Kapelusz bawełniany, z regulowanym paskiem, rondo przeszywane, napy metalowe, 
rozmiar uniwersalny (tzw. one sizefitsall). Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
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Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Sugerowany haft. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez 
zamawiającego. 
Ilość:  300 szt. 

 
5. Etui przezroczyste wodoszczelne. Zamykane na dwa zamki 

Komora przechowywania umożliwiająca używanie ekranów dotykowych. 
Etui musi chronić przed wodą i piaskiem. Zawieszane na szyję , smycz z bezpiecznikiem 
Wymiary: ok. 25x15x0,5cm. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 500 szt. 

 
6. Ręcznik sportowy ultraszybko schnący 

Rozmiar 140x70, gramatura 190g/m2, 85% poliester – 15%poliamidobszycie krawędzi 
zewnętrznych ściegiem owerlok. Możliwość prania do 41 st. C. Kolor do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.ploraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 300 szt.  

 
7. Torba nonwoven 

Materiał nonwoven, 80gr jednolity, nielaminowany, zapinana na zamek. 
Wymiary: ok. 40x45x12cm, szyta nie zgrzewana, uszy: ok. 2x60cm. Kolor do wyboru przez 
Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 2000 szt. 

 
8. Pulower/sweter z dekoltem w serek 

Sweter z dekoltem V. Ściągacz z domieszką elastanu przy dolnym brzegu i na rękawie. 
100% bawełna czesana. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
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Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 100 szt.  

 
9. Smycz sznurkowa/żakard z łącznikiem plastikowym 

Smycz sznurkowa/żakard z łącznikiem plastikowym. Końcówka: karabińczyk. Taśma 
satynowa z sublimacją na odcinku łącznik – karabińczyk. Łącznik w kolorze niebieskim, 
karabińczyk w kolorze niebieskim. Ostatecznie kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 2000 szt.  

 
10. Torebka wodoodporna 

Tkanina z materiału typu CORDURA® (PA) powlekana. Pasek do przenoszenia. Łączenia 
zgrzewane. System zamknięcia: rolowanie, klamry duraflex. Kolor niebieski z czarnym 
brzegiem. Pojemność 3Litry. Wymiary: 37x24cm. Waga 170g. Kolor do wyboru przez 
Zamawiającego. Dopuszczalna niewielka metka producenta.  
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 300 szt. 

 
11. Flaga 

Bandera/flaga w kształcie trójkąta. Szerokość przy maszcie – 30 cm , linka do montażu – ok. 
25 cm, długość – ok. 45 cm. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
Ilość: 300 szt. 

 
12.  Podkładka pod szklankę („wafel”) 

2-stronne, matowe, kształt koła z wpisanym logotypem Wielkiej Pętli Wielkopolski.  
Zadrukowane dwustronnie CMYK - pełny kolor. Wielkość: koło o średnicy 95mm, papier 
specjalny: około 600g/m2, grubość: 1,5mm 
Znakowanie: logotyp WPW wraz z hasłem lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), adres 
strony internetowej www.wielka-petla.pl oraz logotypy unijne (miejsce do wyboru przez 
Zamawiającego). Metoda znakowania najbardziej optymalna i jak najbardziej trwała dla 
tego materiału. Miejsce i wielkość znakowania do wyboru przez zamawiającego. 
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Ilość: 2000 szt. 

Dodatkowe informacje: 

1) Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie Informacji i 
promocji 
(http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&It
emid=271) – wszystkie gadżety opatrzone będą graficznym i/lub słownym logotypem Unii 
Europejskiej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz 
Zamawiającego, a także zawierać będą komunikat o unijnym współfinansowaniu projektu w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2) Zmawiający i wykonawca wspólnie ustalą ostateczny projekt graficzny dla gadżetów, w tym 
obowiązującą kolorystykę i rozmieszczenie poszczególnych elementów graficznych.                              
Jedynie zaakceptowany przez zamawiającego projekt graficzny może być podstawą podjęcia 
prac przez wykonawcę. Wykonawca przedłoży projekt graficzny w terminie 
umożliwiającym pełną realizację przedmiotu umowy zgodnie niniejszą umową. 
Zamawiający pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany przez 
wykonawcę potwierdzi w ciągu 2 dni  akceptację przedłożonego projektu lub wskaże na 
niezbędne korekty.  
Zamawiający dostarczy wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy 
niezbędne materiały i dane pozwalające wykonać przedmiot umowy, w szczególności 
aktualne parametry logotypów, kolorystykę oraz krój czcionki nanoszonych napisów oraz 
zdjęcia, które zostaną umieszczone na torbach. Przekazanie ww. materiałów zostanie 
potwierdzone przez wykonawcę protokolarnie.  

3)   W przypadku, kiedy wykonawca wykona gadżety niezgodnie z ustaleniami zamawiającego, 
będzie on zobowiązany do usunięcia zaistniałej niezgodności na własny koszt w terminie do 
7 dni od dnia zgłoszenia niegodności przez zamawiającego. 

4) Realizacja zadania obejmuje opracowanie graficzne, produkcję i dostawę do siedziby 

zamawiającego gadżetów promujących markowy produkt turystyki wodnej w oparciu o 
nowy System Identyfikacji Wizualnej Wielkiej Pętli Wielkopolski. 

5)  Zapłata wynagrodzenia nastąpi po przyjęciu protokołu odbioru przez zamawiającego bez 
zastrzeżeń w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.   

6)  Gadżety muszą zostać wykonane w sposób: estetyczny, precyzyjny, trwały i funkcjonalny –
muszą spełniać swoje cechy użytkowe oraz być dobrej jakości i działać prawidłowo zgodnie 
ze swoim przeznaczeniem. Ponadto wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na 
wszystkie artykuły promocyjne oraz na wykonane na tych artykułach promocyjnych 
nadruki, grawery i tłoczenia. Wykowana ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność za 
wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się do bezpłatnej jego 
wymianu na wolny od wad w terminie do 20 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o 
zaistniałej wadzie. 
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7)  Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania wskazanej przez zamawiającego 

metody nanoszenia oznaczeń lub metody równoważnej. Naniesione odpowiednią metodą 

oznaczenie musi być wysokiej jakości, tzn. być wyraźne, trwałe, bez śladów zarysowań 

czy ubytków farby lub kształtu, o wysokim nasyceniu kolorów. 

8) Przygotowana oferta musi zawierać wszystkie możliwe koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym przede wszystkim: koszty przygotowania koncepcji graficznej, koszty 
nadruku, koszty przygotowania projektu nadruku, koszty przygotowania maszyn do druku 
oraz transport do siedziby Zamawiającego. 

 


