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Specyfikacja techniczna na wykonanie gadżetów promocyjnych w ramach rozeznania rynku. 
 

Projekt  realizowany w ramach działania RPWP.04.04.01-30-0001/17. „Rozwój kluczowego 

szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. 

 
 
 
1.Brelok z filcu 
Brelok prostokątny wykonany z filcu. Wielkość breloczka 9 x 3,5 x 0,7 cm. Brelok posiadający 
metalowe oczko oraz metalowe kółko do zawieszenia kluczy. Każdy brelok musi posiadać 
indywidualne opakowanie w postaci przeźroczystego woreczka. 
Materiał: filc poliestrowy 
Opakowanie: Polibag indywidualnie 
KOLOR: czerwony 
Znakowanie: logo 1 kolor biały/ 1 strona na breloku, logotypy unijne 1 kolor czarny na opakowaniu 
Metoda znakowania: termotransfer na breloku, tampodruk na opakowaniu. 
Ilość: 2000sztuk 
 
2. Pendrive 8gb 
Pendrive pojemności 8Gb w drewnianej obudowie, drewno jasne. Wymiar pendriva 68x19x10mm. 
Pendrive składający się z drewnianej obudowy pamięci oraz drewnianej zatyczki, metalowe kółko 
do zamocowania smyczki. 
Opakowanie pudełko tekturowe drukowane fullkolor, smycz 10mm z drukiem logo fullkolor 
Gwarancja min. 12 miesięcy lecz nie krócej niż gwarancja producenta jeśli jest dłuższa niż 12 
miesięcy. 
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży 
producenta na rynek polski. 
Materiał: drewno naturalne 
Opakowanie: kartonik  indywidualnie 
KOLOR: drewno jasne 
Znakowanie: logo grawer na pendrive/ 1 strona, logotypy unijne fullkolor na opakowaniu. 
Metoda znakowania: grawer na pendrivie, druk cyfrowy na pudełku. 
Ilość: 300sztuk 
 
3. Plecak worek 
Bawełniano-korkowy plecak zamykany od góry na sznurek bawełniany. Plecak z otwartą przegrodą 
główną i ściąganym na sznurek zamknięciem. 100% naturalny korkowy panel na dole z przodu. 
Wymiar plecaka  43x33 Waga ok.83g Wysokość panelu z korka 10cm. 
Materiał: tkanina- Bawełna o gramaturze ok. 170g(+/- 10g) z panelem z korka.   
Opakowanie: Polibag indywidualnie 
KOLOR: naturalny 
Znakowanie: logo 1 kolor/ 1 strona na plecaku, logotypy unijne 1  kolor czarny na wszywce 
satynowej wewnątrz plecaka. 
Metoda znakowania: sitodruk na plecaku, sublimacja na wszywce satynowej. 
Ilość: 500sztuk 
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4. Portmonetka z filcu 
Portmonetka saszetka z filcu, zamykana. Zamek wzdłuż dłuższego boku. Wymiar min 11x7cm 
Pakowana indywidualnie w opakowanie z folii przeźroczystej. 
Materiał: filc poliestrowy 
Opakowanie: Polibag indywidualnie 
KOLOR: czerwony 
Znakowanie: logo 1 kolor/ 1 strona na breloku, logotypy unijne 1 kolor czarny na opakowaniu 
Metoda znakowania: termotransfer na portmonetce, tampodruk na opakowaniu. 
Ilość: 1000sztuk 
 
5. Torba filcowa 
Filcowa torba na ramię  z długimi uchwytami, zapinana na rzep. Wymiar min 38x42x8cm 
Długość rączek 75cm, rączki obszyte, mocowanie do torby wzmocnione dodatkowym przeszyciem. 
Dno torby szer 8 cm. 
Materiał: filc poliestrowy 
Opakowanie: Polibag indywidualnie 
KOLOR: szary 
Znakowanie: logo 1 kolor/ 1 strona na torbie, logotypy unijne 1  kolor czarny na wszywce satynowej 
wewnątrz torby. 
Metoda znakowania: termotransfer na torbie, sublimacja na wszywce satynowej. 
Ilość: 500sztuk 
 
6. Piórnik  
Zestaw biurkowy w etui wykonanym z juty na zewnątrz  i bawełny wewnątrz. W komplecie 
bambusowa linijka 15cm, papierowy ołówek, kartonowy długopis z niebieskim wkładem, drewniana 
temperówka i gumka do mazania. Wymiar 18,5cmx18cm. Bambusowy guzik spinający i gumka 
zapinająca w kolorze naturalnym. 
Materiał: bawełna - etui, papier - ołówek i długopis, drewno –temperówka 
Opakowanie: Polibag indywidualnie 
KOLOR: naturalny 
Znakowanie: logo 1 kolor/ 1 strona na Etui, logotypy unijne 1  kolor czarny długopisie 
Metoda znakowania: termotransfer na etui, tampodruk na długopisie. 
Ilość: 500sztuk 
 
7. Czapka z regulowanym obwodem 
Czapka z daszkiem z bawełny drapanej. Czasza w kolorze zbliżonym do PANTON 4685, górna część 
daszka wykonana z imitacji skóry zamszowej, dolna część daszka bawełna, wypustka w daszku w 
kolorze zbliżonym do PANTON 4685. Guzik na czapce oraz obszycia wywietrzników w kolorze 
zbliżonym do PANTON 4715. Zapięcie/regulacja wielkości na metalową klamerkę.  
Materiał: bawełna 100% 
Opakowanie: Polibag indywidualnie 
KOLOR: czasza PANTON4685,(+/- 5%), daszek PANTON4715 ,(+/- 5%), 
wypustka w daszku PANTON 4685(+/- 5%), 
Znakowanie: logo na czapce, logotypy unijne 1 kolor czarny na wszywce satynowej wewnątrz czapki 
Metoda znakowania: haft na czapce, sublimacja na wszywce satynowej 
Ilość: 300sztuk 
 
8. Torba na laptop 
Elegancka torba  z filcu na laptop, dokumenty, wewnętrzna kieszeń. Torba w kolorze szary 
melange. Powinna posiadać zapięcie i uchwyt ze skóry prawdziwej jasnej. Uchwyt umieszczony na 
grzbiecie torby. Wymiary wewnętrzne torby po rozłożeniu nie zszyta – 42 x 70 cm, wymiar klapki 
zapinającej – 34 x 20 cm , ilość kieszeni wewnętrznych – 1 szt. 17x13 cm 
Materiał: filc poliestrowy, skóra naturalna, zapięcie metalowe 
Opakowanie: Polibag indywidualnie 
KOLOR: szary uchwyt oraz klapka zapinająca ze skóry naturalnej w kolorze jasnym 
Znakowanie: logo 1 kolor/1 strona na torbie, logotypy unijne 1  kolor czarny na wszywce satynowej 
wewnątrz torby 
Metoda znakowania: haft na torbie, sublimacja na wszywce satynowej 
Ilość: 300sztuk 
 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

3 
 

 
 
9. Smycz reklamowa 
Smycz wykonana ze sznura plecionego bawełnianego średnicy ok 5mm, łączonego z taśmą satynową 
drukowaną fullkolor, końcówka karabińczyk. Min długość smyczy 45cm po złożeniu, odcinek 
satynowy ok. 7cm 
Materiał: pleciona bawełna, taśma satynowa, metalowy karabińczyk 
Opakowanie: Polibag indywidualnie 
KOLOR: kolor sznura naturalny, satyna drukowana fullkolor 
Znakowanie: logo full kolor/2 strony na taśmie satynowej, logotypy unijne 1 kolor czarny na 
opakowaniu 
Metoda znakowania: sublimacja na taśmie satynowej, tampodruk na opakowaniu 
Ilość: 2000sztuk 
 


