
   

 

ZA.230.12.2019.DB 
Załącznik nr 1 do zapytania 

 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

2. Zamówienie zostało podzielone na pięć części: 

I. Długopisy z  pamięcią USB o pojemności 8 GB: 

 materiał: stal nierdzewna, białe tworzywo sztuczne; 

 technika zdobienia: grawer - logo RDOŚ w Łodzi, znakowanie w jednym kolorze. Projekt 
graficzny sporządzony zostanie przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji 
Zamawiającemu po wyborze oferty; 

 pojemność 8 GB, szybkość zapisu: min. 4 MB/s; szybkość odczytu: min. 12 MB/s, typ złącza 
USB 2.0; 

 wymiary produktu: ok. 135 mm x 10 mm; 

 opakowanie produktu: woreczek foliowy; 

 przykładowy długopis z USB: 

 

 
II. Cienki power bank o pojemności 4600 mAh z baterią litowo-polimerową : 

 materiał: ABS; 

 posiada przycisk on/off do wyłączania urządzenia i wskaźnik pojemności baterii. Wyjście 

5V/2.1A, wejście 5V/1A, kabel micro usb w komplecie, kolor zielony; 

 technika zdobienia: nadruk – logo RDOŚ w Łodzi, znakowanie w jednym kolorze. Projekt 

graficzny sporządzony zostanie przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającemu po wyborze oferty; 

 opakowanie produktu: przezroczyste pudełko; 

 przykładowy power bank: 

 



 

 

III. Bidon metalowy z karabińczykiem:  

 materiał: metal; 

 technika zdobienia: grawer - logo RDOŚ w Łodzi, znakowanie w jednym kolorze. Projekt 

graficzny sporządzony zostanie przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającemu po wyborze oferty; 

 bidon metalowy z karabińczykiem i zakręcanym wieczkiem o pojemności min. 400 ml,  

max. 500 ml, kolor zielony; 

 opakowanie produktu: pudełko kartonowe; 

 przykładowy bidon metalowy: 

 
 

 
 
IV. Futerał ochronny na karty kredytowe RFID: 

 materiał: plastik; 

 technika zdobienia: nadruk – dane teleadresowe wraz z logiem RDOŚ w Łodzi, znakowanie 

w jednym kolorze. Projekt graficzny sporządzony zostanie przez Wykonawcę  

i przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu po wyborze oferty; 

 futerał ochronny RFID Credit Card Protector zapewnia idealną ochronę przed oszustwami 

przy płatnościach i kradzieżą tożsamości z powodu elektromagnetycznego ekranowania, 

kolor zielony; 

 opakowanie produktu: woreczek foliowy, pudełko kartonowe; 

 przykładowy futerał ochronny: 

 
 

 
 
 
 



 

 

V. Torba z kieszenią na froncie: 

 materiał: drelich min. 270 g (± 5%) w kolorze zielonym - ustalonym po wyborze Wykonawcy; 

 opis przedmiotu zamówienia: torba z kieszenią naszytą na froncie oraz rozszerzanym dnem, 

przy uszach krzyżyki mocujące, kieszeń oraz sama torba zapinane na napy, szerokie górne 

podwinięcie przy uszach oraz kieszeni; 

 Wymiary produktu:  

• torba: szerokość torby – 38 cm; wysokość – 42 cm; rozszerzane dno – 8 cm;  

uszy – 4 x 38 cm (±1 cm) + przy uszach krzyżyki mocujące, szerokie podwinięcie  

i napa; 

• kieszeń: 22 x 30 cm + napa i szerokie podwinięcie. 

 technika zdobienia: torba w jednym kolorze w odcieniach zielonego, na kieszeni nadruk - 

logo RDOŚ w Łodzi. Projekt graficzny sporządzony przez Wykonawcę zostanie 

przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu; 

 przykładowy rysunek torby: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Projektem graficznym będzie poniższe logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.  

Po wyłonieniu Wykonawcy logo zostanie przekazane w wersji wektorowej. 

 


