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Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
I. Informacje ogólne dotyczące zamówienia.
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego
materiałów promocyjnych z logo PGW WP i hasłem w ilościach i rodzajach
wskazanych w zestawieniu poniżej.
Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej jakości,
charakteryzowały się wysoką estetyką i starannością wykonania.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały promocyjne były oznaczone
w sposób właściwy dla każdego rodzaju materiałów promocyjnych.
Oznaczenia te muszą być wykonane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej, która
zostanie przekazana przez Wody Polskie po wybraniu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu propozycji
w formie wizualnej każdego z zamawianych przedmiotów.
Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
wygląd oraz sposób znakowania produktów, przesyłając do akceptacji wizualizację
zamawianych przedmiotów.
Zamówione przedmioty nie mogą ulegać trwałym zniekształceniom, nie mogą ulegać
zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu. Nie mogą występować zarysowania pęknięcia
i inne uszkodzenia produktu widoczne gołym okiem. Graficzne elementy produktu nie
mogą ścierać się, rozmazywać lub zmieniać kolorów, np. na skutek kontaktu z wodą
lub piaskiem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji, że przedmiot dostawy jest
fabrycznie nowy i wolny od wad oraz, że może być użytkowany zgodnie
z przeznaczeniem.
Wszystkie produkty będą posiały atesty/certyfikaty bezpieczeństwa (CE), zgodne
z normami UE.
Zamówienie będzie dostarczone Zamawiającemu w terminie określonym w umowie.
Zamówione materiały promocyjne będą dostarczone w pudełkach/kartonach,
podzielone na kategorie. Każdy karton będzie posiadał opis ̶ ile sztuk, jakiego
produktu znajduje się wewnątrz.
Wycena produktów powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
i dostarczeniem zamówienia, w tym: wykonanie, znakowanie, transport, ubezpieczenie
na czas transportu.
Materiały promocyjne z wymaganymi oznaczeniami, według zaakceptowanych
wcześniej przez Zamawiającego projektów, należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego, przy ul. Grzybowskiej 80/82 w Warszawie oraz do siedzib
11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Wykaz dostarczanych części
zamówienia oraz adresy i dane osób upoważnionych do odbioru przesyłek
Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, drogą mailową.
Treść oraz wzór znakowania zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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II. Opis materiałów promocyjnych PGW WP
Lp.

Nazwa artykułu

Opis/wymagania Zamawiającego

1

Smycz z klamrą,
karabińczykiem
i uchwytem na telefon

2

Ołówek z gumką
w kształcie
„zwierzątka” wodnego

3

Torba bawełniana
z długimi uchwytami

4

Bidon/butelka
sportowa
z karabińczykiem

5

Ręcznik sportowy

6

Dmuchane koło do
pływania

7

Lunchbox/
pojemnik
na posiłki

8
9

Balony
z patyczkiem
w zestawie
Parasol automatyczny
z rączką,
przeciwwiatrowy/wiatr
oodporny

10

Torba ekologiczna
papierowa

11

Zawieszka odblaskowa
w kształcie kropli, na
łańcuszku

12

Kubek
szklany

Wielofunkcyjna smycz z odczepianą klamrą, owalnym
klipsem-haczykiem i uchwytem do telefonu. Materiał:
poliester, kolor granatowy, o szerokości 15 mm – 20
mm. Znakowanie: logo PGW WP w jednym kolorze.
Ołówek drewniany, lakierowany na niebiesko, długość
16-19 cm, z gumką „zwierzątko” (zabezpieczoną,
zafoliowaną). Znakowanie: logo PGW WP w jednym,
kontrastowym kolorze.
Torba z bawełny, z jedną przegrodą, w kolorze
niebieskim lub granatowym, gramatura co najmniej
100 g/m2, wielkość od 36 – 38 x 42 cm, uchwyty
o długości od 26 cm, w ciemnym kolorze. Znakowanie:
logo PGW WP i hasło/hasztag.
Z metalu (aluminium) w kolorze białym, z zakrętką
z tworzywa i z metalowym karabińczykiem,
o pojemności min. 400 ml. Znakowanie: logo PGW WP
w jednym kolorze (granatowym).
Z mikrofibry o gramaturze co najmniej 200 g/m2,
dobrze wchłaniający wodę, w kolorze niebieskim,
w rozmiarze od 70 – 80 cm x 140 cm, w poliestrowym
etui (pokrowcu ze sznurkiem-ściągaczem). Znakowanie:
logo PGW WP w jednym kolorze.
kolor niebieski, z PVC, średnica zewn. 600 mm (przed
nadmuchaniem). Znakowanie: logo PGW WP w jednym
kolorze.
Pojemnik z tworzywa z wnętrzem ze stali nierdzewnej
podzielony na dwie komory, które składa się jedna na
drugiej i zapina. Pokrywa z uszczelką. Uchwyt
z tworzywa z możliwością złożenia. Poj. minimum
1400 ml. Kolor niebieski. Znakowanie: logo PGW WP
w jednym kolorze.
W kolorze białym i/lub niebieskim, ok. 12-14 cali, ze
standardowym zestawem montażowym (patyczkiem
i koszyczkiem). Znakowanie: granatowe logo PGW WP.
W kolorze granatowym, automatycznie otwierany
(wiatroodporny/przeciwwiatrowy), z rączką z PU lub
drewna, zapinany na rzep, z kolorystycznie
dopasowanym pokrowcem. Znakowanie: logo PGW WP
i hasło (w jednym kolorze).
W kolorze białym lub brązowym, o gramaturze co
najmniej 100 g/m2, w rozmiarze od 305 x 170 x 445
mm, uchwyty papierowe skręcane, wklejane wewnątrz
torebki
i wzmocnione. Znakowanie: logo PGW WP.
Dwustronnie odblaskowa, miękka z PCV, w kolorze
niebieskim, w rozmiarze 5,8 x 8,3 cm do 6 x 8,5 cm.
Mocowanie: łańcuszek kulkowy z zapinką 12-14 cm.
Znakowanie: logo PGW WP w jednym kolorze.
Kubek typu V0472-04 lub w tym typie, o poj. nie
mniejszej niż 300 ml, szklany całkowicie przezroczysty
lub z barwionym na niebiesko/granatowo dnem.
Znakowanie: wielobarwny nadruk, hasło oraz logo
PGW WP. Każdy kubek pakowany osobno, w
standardowe pudełko.
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