
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

1. Torba papierowa duża
papier: papier kredowy o gramaturze 170 g/m2 (+/- 10 g/m2),  laminat matowy dwustronnie
(wewnątrz i na zewnątrz torby), folia UV jednostronnie wybiórczo - zadruk UV 90% (+/-
15%) - dotyczy całości arkusza z którego wykrojona jest torba.
uchwyt:  sznurek przewlekany, kolor czerwony (PANTONE 485c), bawełniany o grubym
splocie o średnicy min. 0,5 cm, wiązany na supełki krótkie ucho. 2 x 40 cm (+/- 5%) 
opis nadruku: druk dwustronny, 100% powierzchni torby,  4+4 CMYK, offset
format:  350x105x300  mm  (szer./dno/wys.),  50  mm  z  wysokości  założone  do  środka
torebki  (zakładka górna) (+/- 5%). 
wzmocnienia: zakładka  górna  wzmocniona  tekturą  1000  g/m2;.  Wzmocnienia
gwarantujące  trwałość  połączenia  uchwytu  z  torbą  (nie  rozrywanie  papieru)  przy
obciążeniu min 5 kg. Dno torby usztywnione tekturą o gramaturze 450 g/m2  - zagięcie
denka na tył torby. 

klej: gwarantujący trwałość miejsc klejenia przy obciążeniu min. 5 kg
brak pęknięć farby w miejscach technicznych, produkcyjnych zagięć torby
brak rozwarstwień laminatu w miejscach technicznych, produkcyjnych zagięć torby.

Nakład: 1120 szt

Pakowanie: karton (otwierany od góry) nie większy niż: wysokość 40 cm, głębokość 60,
ze wskazaniem ilości sztuk na każdym kartonie zbiorczym

Naklejka na kartonie zbiorczym zawierać ma następujący opis:
TORBA PAPIEROWA DUŻA BIAŁO-CZARNA: ……………...
……….sztuk”

                       przód tył
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2. Torba papierowa mała
papier: papier kredowy o gramaturze 170 g/m2 (+/- 10 g/m2), laminat matowy dwustronnie,
folia UV jednostronnie wybiórczo.  Zadruk UV 90% (+/- 15%) - dotyczy całości arkusza z 
którego wykrojona jest torba.
uchwyt: sznurek przewlekany, kolor czerwony (PANTONE 485c) , bawełniany o grubym 
splocie o średnicy min. 0,5 cm, wiązany na supełki krótkie ucho. 2 x 40 cm (+/- 5%) 
opis nadruku: druk dwustronny, 100% powierzchni torby,  4+4 CMYK, offset
format: 250x105x235 mm (szer./dno/wys.), 45 mm z wysokości założone do środka 
torebki (zakładka górna) (+/- 5%). 
wzmocnienia: zakładka górna - wzmocniona tekturą 1000 g/m2. Wzmocnienia 
gwarantujące trwałość połączenia uchwytu z torbą (nie rozrywanie papieru) przy 
obciążeniu min. 3 kg.  Dno torby usztywnione tekturą o gramaturze 450 g/m2 - zagięcie 
denka na tył torby. 

klej: gwarantujący trwałość miejsc klejenia przy obciążeniu min. 3 kg.
brak pęknięć farby w miejscach technicznych, produkcyjnych zagięć torby 
brak rozwarstwień laminatu w miejscach technicznych, produkcyjnych zagięć torby 
Nakład: 1450 szt

Pakowanie: karton (otwierany od góry) nie większy niż: wysokość 40 cm, głębokość 60,
ze wskazaniem ilości sztuk na każdym kartonie zbiorczym

Naklejka na kartonie zbiorczym zawierać ma następujący opis:
TORBA PAPIEROWA MAŁA BIAŁO-CZARNA: ……………...……….sztuk”

                                  przód tył

Cześć 2
1. Notes A5 na spirali
format A5 (148 x 210 mm), pion (+/- 5 mm)
kartki
po 80 kartek w notesie, kolor CMYK 4+0, papier offset 90g/m2  
okładki - 3 grafiki
okładka przód / tył:  4+4 CMYK, papier karton dwustronnie powlekany  350g
uszlachetnienie: folia matowa dwustronnie, lakier UV jednostronnie
Spirala
spirala podwójna metalowa po długim boku, perforacja skok 2:1

ZP-P-I.271.141.2019 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ i nr do umowy Strona 2 z 4



kolor spirali: czerwony (pantone 485 C)
3 grafiki okładki - 500 szt, 500 szt, 480 szt
Nakład: 1480 szt

Pakowanie: karton (otwierany od góry) nie większy niż: wysokość 40 cm, głębokość 60,
ze wskazaniem ilości sztuk na każdym kartonie zbiorczym

Naklejka na kartonie zbiorczym zawierać ma następujący opis:
Notes A5 na spirali ……...kolor  ……. sztuk

2. Teczka konferencyjna A5 z gumką z bloczkiem w środku

TECZKA
format po rozłożeniu: 432 x 306 mm
papier: gładki, powlekany karton 350 g
Wykrojnik wg. projektu zamawiającego, bigowany z nacięciem na wizytówkę.
Teczka zamykana na czerwoną okrągłą gumkę w kolorze Pantone 485 C
Zadruk dwustronny: 4 + 4 CMYK, wg projektu graficznego zamawiającego
uszlachetnienie: folia matowa dwustronnie, lakier UV jednostronnie 

BLOCZEK A5
format: A5 (148 x 210 mm), pion
kolor: 4 + 0 CMYK
papier: offset 90g/m2
blok klejony po 20 kartek po krótszym boku

Teczka dostarczona w formie złożonej z zapakowanym do środka bloczkiem A5
ilość w kartonie zbiorczym: do 50 szt., ze wskazaniem ilości sztuk na każdym kartonie
zbiorczym
Nakład: 1670 szt

Pakowanie: karton (otwierany od góry) nie większy niż: wysokość 40 cm, głębokość 60,
ze wskazaniem ilości sztuk na każdym kartonie zbiorczym

Naklejka na kartonie zbiorczym zawierać ma następujący opis:

ZP-P-I.271.141.2019 Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ i nr do umowy Strona 3 z 4



„TECZKA A5 Z BLOCZKIEM ……….sztuk”

Wizualizacje ww. gadżetów zamieszczone są poglądowo. Obowiązujący jest opis
przedmiotu zamówienia.
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