
ZAŁ ĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  nr  MUP.PKIII.371- 92/11 
 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  -  
 
CZĘŚĆ I - Materiały promocyjne 
 
Wykonawca składa wraz z ofert ą po jednej próbce  dla ka Ŝdego z oferowanych artykułów 
wskazanych w pozycji od 1 do 18 oraz w pozycji 22.   
 
W przypadku zło Ŝenia wi ęcej ni Ŝ jednej próbki dla danego artykułu oferta Wykonawcy  podlega 
odrzuceniu. 
Zamawiający dopuszcza złoŜenie próbek w kolorze innym niŜ określony w opisie przedmiotu 
zamówienia 
Zamawiaj ący nie wymaga przykładów tłocze ń ani nadruków na zło Ŝonych próbkach. 
Próbki maj ą wykaza ć, Ŝe oferowany towar jest zgodny z opisem przedmiotu z amówienia 
i identyczny ma by ć dostarczony po zawarciu umowy (nie dotyczy przypad ku gdy w 
post ępowaniu zostanie zło Ŝona próbka w kolorze innym ni Ŝ wynikaj ący z opisu przedmiotu 
zamówienia). 
Próbki nale Ŝy oznaczy ć, aby było wiadomo, którego artykułu dotycz ą. 
 

 l.p. Nazwa artykułu Opis cech i własności Ilość  j.m. 

1 Ofertówka A4 z logo i 
danymi MUP 

Koszulka foliowa  z przeźroczystej grubej i 
sztywnej folii zgrzewana na dwóch bokach 
przyległych ("L") wymiary 218*318 mm. Nadruk 
jednostronny pełny kolor. Wykonać według 
projektu graficznego MUP 
 
Wizualizacja projektu znajduje się pod  
pozycją 1 załącznika nr 6  do SIWZ 

1000 szt. 

2 
Plastikowa koperta 

na dokumenty z logo 
MUP 

Koperta mogąca pomieścić 60 kartek 
dokumentów formatu A4, otwierana na długim 
boku,  zapinana na zatrzask, wykonana z 
grubej przeźroczystej dymionej folii. Na 
przedniej stronie naniesione metodą sitodruku 
w 1 kolorze- logo i dane teleadresowe MUP. 
Powierzchnia nadruku 15 x 2,5 cm 
 
Wizualizacja projektu znajduje się pod  
pozycją 2 załącznika nr 6  do SIWZ 
 

500 

 
 

szt. 
 

 

3 
Etui metalowe na 

wizytówki własne z 
logo MUP 

Wizytownik 1-klatkowy ze stali szlachetnej 
chromowanej, polerowanej. Ma pomieścić od 
10 do 20 wizytówek o wymiarach min 90x50 
mm. Kolor srebrny. Napis MUP LUBLIN 
grawerowany na pokrywce w prawym dolnym 
rogu 
 

50 szt. 

4 
Etui skórzane na 
wizytówki z logo 

MUP 

Etui na 20 szt. wizytówek lub kart kredytowych, 
wykonane z najwyŜszej jakości skóry 
ekologicznej w kolorze czarnym. Kieszonki z 
folii, pojedyncze, wszyte w grzbiet. Wymiary 
110*70*10 mm w układzie poziomym. Logo 
MUP tłoczone na przedniej okładce  
 

50 szt. 



5 Metalowy klip do 
notatek z logo MUP 

Kostka z aluminium w naturalnym kolorze z 
klipsem metalowym umieszczonym na 
pionowym druciku. Wymiary: kostki 22*22mm 
wysokość od podstawy 105 mm, na dwóch 
przeciwległych bokach kostki nadruk logo i 
dane teleadresowe, tampodruk - 1 kolor. 
 

200 szt. 

6 Brelok  z logo MUP 

Brelok do kluczy wykonany ze stali szlachetnej. 
Połączenie metalu matowego z błyszczącym. 
Wymiary 18x48x6 mm. Wzmocnione kółko do 
kluczy. Grawer logo MUP na jednej stronie 
breloka. Pakowany w opakowanie 
upominkowe. 
 

100 szt. 

7 Etui na klucze z logo 
MUP 

Etui na klucze, wyposaŜone w 6 zawieszek na 
klucze, 3 kieszonki na karty kredytowe, 
kieszonkę zamykaną na suwak. Rozmiary: 11 x 
6,5 cm. Kolor skóry:  czarny. U dołu na 
zewnętrznej stronie  tłoczenie logo i napis  
MUP Lublin. 
 

40 szt. 

8 Smycz metalowa z 
logo MUP 

Smycz metalowa na szyję z uchwytem na 
telefon komórkowy, posiada wstawkę z czarnej 
ekoskóry. Wymiary: 12 x 455 mm. Logo MUP 
na zewnętrznej stronie smyczy. 
 

200 
 

szt.  
 

9 Etui na kalendarz A5 
z logo MUP 

Etui na kalendarz A5 wyposaŜone wewnątrz w 
kieszeń na wsunięcie kalendarza, płaską 
kieszonkę, dwie kieszonki na wizytówki. 
Zamykane na klapkę ze szlufką. Wykonane ze 
skóry ekologicznej. Kolor czarny. Rozmiary: 
22,5 x 16,5 x 3 cm. Na przedniej okładce 
wytłoczone logo i napis "MUP Lublin" 
 

30 szt. 

10 Parasol z logo MUP 
(mały) 

Parasolka składana i rozkładana 
automatycznie, z pokrowcem. Długość 
szprych: 54 cm, ilość szprych: 8, 
średnica/wymiar: 95 cm, wysokość: 28 cm,  
materiał: poliester 100%, rączka: czarna 
gumowana lub ciemnozielona, kij: aluminiowy. 
Poszycie i pokrowiec kolor ciemnozielony.  
Nadruk jednobarwny Logo MUP na 1 z 
segmentów czaszy parasola. 
 

200 szt. 

11 FiliŜanka z logo MUP 

FiliŜanka porcelanowa wysmukła o pojemności  
160 ml, wysokość 81 mm, średnica u góry 73/ 
u dołu do 60 mm, Ŝółta, z białym paskiem u 
góry, wewnątrz biała. Spodek Ŝółty o średnicy 
140 mm z białą obwódką.  Trwały nadruk 
(wypał) logo MUP w kolorze białym. KaŜdy 
komplet pakowany pojedynczo w  pudełko 
kartonowe. 
 

100 szt. 

12 

Flash Driver USB w  
kształcie karty 

kredytowej z danymi 
teleadresowymi i 
logo MUP Lublin. 

Flash Driver USB w kształcie karty kredytowej 
z obrotowym wyjściem USB. Pamięć zgodna 
ze standardem USB 2.0. Pojemność : 8 GB. 
Pamięć pakowana  w ozdobne kartonowe 
pudełko. Min. 5-letnia gwarancja producenta. 
Nadruk zgodnie z projektem MUP. 
 
Wizualizacja projektu znajduje się pod  
pozycją 1 załącznika nr 7  do SIWZ 

100 szt. 



13 Torba podróŜna z 
logo MUP 

Czarna torba podróŜna z 3 dodatkowymi 
kieszeniami i paskiem na ramię. Kolor: czarny. 
Materiał: poliester 600D. Nadruk: sitodruk. 
Wymiary: 60 x 26 x  35 cm. Na zewnętrznej 
stronie nadruk logo MUP. 
 

10 szt. 

14 
Teczka 

konferencyjna z logo 
MUP 

 
Teczka z ekoskóry  wyposaŜona w trzy 
kieszenie, od pięciu do siedmiu kieszonek na 
karty kredytowe, klip, uchwyt na pióro. Całość 
zamykana na klapkę z magnesami. Rozmiar 
32,5 x 26 x 2,5 cm. Kolor ekoskóry: czarny.  U 
dołu tłoczenie logo i napis MUP Lublin. 
 

50 szt. 

15 

Smycz z logo MUP i 
danymi 

teleadresowymi 
urzędu. 

Smycz o szerokości 10 mm. Metalowy 
karabińczyk i plastikowa złączka. Długość 
smyczy po złoŜeniu: 50 cm. Materiał: płaski, 
poliestrowy. Kolor smyczy: zielony. Nadruk 
dwustronny. Ful kolor. Logo MUP i dane 
teleadresowe urzędu.   
 
Wizualizacja projektu znajduje się pod  
pozycją 4 załącznika nr 6  do SIWZ 
 

500 

 
 
 

szt. 
 

 
 

16 
Portfel skórzany 

uniwersalny z logo 
MUP 

 Portfel uniwersalny wykonany ze skóry 
galanteryjnej, lakierowany. WyposaŜenie: 
wewnątrz 2 duŜe kieszenie płaskie na gotówkę, 
9 kieszeni na karty kredytowe, 4 kieszenie na 
dokumenty w tym 2 transparentne, kieszeń 
wewnętrzna zapinana na suwak oraz kieszeń 
na monety zapinana na zatrzask. Rozmiar: 13 
x 10 cm. Kolor skóry: czarny. Napis MUP 
LUBLIN tłoczony na wewnętrznej kieszonce. 
Pakowany w  ozdobne opakowanie 
upominkowe. 
 

40 szt. 

 
 
 
17 

 
 
 
Notatnik z logo MUP 

Notatnik z elastyczną opaską, 96 kartek 
czystych. Wymiary: 14 x 9 x 1,4 cm. Kolor: 
czarny. Okładka ze skóry ekologicznej.  U dołu 
na okładce tłoczenie logo i napis MUP Lublin. 

 
 

50 

 
 
        szt. 
 
 

18 Kubek z logo MUP 

Kubek porcelanowy smukły o pojemności ok. 
0,30 l, wysokość 127 mm, średnica u góry 80 
mm, u dołu 60 mm. Wewnątrz biały, na 
zewnątrz Ŝółty, z białą szerokości 15 mm 
obwódką u góry. Trwały nadruk (wypał) logo 
MUP w kolorze białym. KaŜdy kubek pakowany 
pojedynczo w kartonowe pudełko. 
 

200 

 
szt. 

 
 
 
 
 

19 Roll up Klub 
Pracodawców 

Materiał obudowy: aluminium, kolor srebrny 
matowy, kaseta zabezpieczająca nośnik 
reklamy przed uszkodzeniami w trakcie 
transportu wyposaŜona w nóŜki 
Materiał składanej konstrukcji: aluminium, 
składany maszt podtrzymujący panel graficzny 
(montowany z tyłu panelu graficznego) 
Panel graficzny: jednostronny, zwijany, 
zabezpieczony laminatem o wysokiej 
odporności na uszkodzenia, podkład 
nieprzepuszczający światła 
Wymiary panela: wysokość 200cm., szerokość 
100cm 
Składany maszt aluminiowy, górna listwa 
mocująca 
Nadruk: wg projektu dostarczonego przez 
Zamawiającego, pełen kolor. 
Futerał: torba transportowa z uchwytami 

1 szt. 



mieszcząca system wraz ze stelaŜem oraz 
naszytą przezroczystą kieszenią boczną 
umoŜliwiającą zamieszczenie zdjęcia roll-up’u. 
Waga: do 5 kg.  
Gwarancja: min. 12 miesięcy 
Wykonanie graficzne zgodnie z projektem 
Zamawiającego.  
 
Wizualizacja projektu znajduje się pod  
pozycją 2 załącznika nr 7  do SIWZ. 

20 
Parasol reklamowy z 
logo MUP i danymi 

teleadresowymi 

W skład kompletu wchodzi: stelaŜ  
1. parasola + poszycie górne 
2. podstawka PDKI + serki betonowe. 
 
Opis produktu: system otwierania – korbka.  
Średnica: 4,2 m 8 ramion 
Wysokość max: 3,00 m 
Wysokość do ramienia: 1,97 m 
Średnica rury masztowej: fi 70 mm 
Waga bez podstawy: 46 kg 
Waga podstawy: 168 kg. 
 
Konstrukcja parasola: aluminium pokryte farbą 
proszkową, zabezpieczającą przed 
niekorzystnym oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych. Kolor: srebrna anoda. 
 
Poszycie parasola: panel i owiewka wykonane 
z jednej części tkaniny, brak doszywek, 
wykorzystanie wyłącznie sprawdzonych, 
wysokiej jakości pigmentów, co gwarantuje 
wysoką odporność kolorów na blaknięcie ( 7-8 
w skali ISO 105.BO2), poszycie pokryte 
specjalnymi apreturami, zapewniającymi jego 
odporność na niekorzystne oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. Materiał 
stosowany na poszycia: tkanina poliestrowa 
100%, gramatura 205 g/m2.  Nadruk: logo 
MUP oraz dane teleadresowe – białe metodą 
sitodruku na jednym z segmentów czaszy 
parasola. 
 

1 szt.  

21 
Tablica reklamowa z 
logo Urzędu Pracy. 
(kaseton świetlny) 

Kaseton prostokątny podświetlany dwustronny. 
Wymiary zewn. 70/50 cm. w układzie 
poziomym (według rysunku w załączeniu) 
Rama - profil aluminiowy szer. 10 cm, 
malowany proszkowo na kolor czarny. Pleksa 
grubości 5 mm. Nadruk na folii samoprzylepnej 
do podświetleń- logo MUP kolory czarny i 
zielony (pantone nr 348 CV) 
Podświetlenie diodowe LED zapewniające 
równomierny rozkład światła na całej 
powierzchni kasetonu. Kaseton ma być 
przystosowany do zasilania zewnętrznego 230 
V. 
Wizualizacja zawarta w Załączniku nr 9 do 
SIWZ 

1 szt. 



22 
Balony reklamowe z 
logo MUP i danymi 

teleadresowymi 

Po nadmuchaniu obwód balonika wynosi 
95cm. 
Kolor: zielony 
Materiał: guma 
Typ nadruku: w standardzie nadruk offsetowy + 
patyczki do balonów 
 
Według projektu MUP 
Wizualizacja projektu znajduje się pod  
pozycją 3 załącznika nr 6  do SIWZ 
 

1000 szt. 

 
Zamawiający dopuszcza nieznaczne - do 10 % wartości odchyłki wymiarów w górę lub w dół, 
wynikające ze specyfiki producenta danego wyrobu nie mające wpływu na walory uŜytkowe 
zamawianego przedmiotu. 
Do wymiarów określonych poprzez sformułowanie „do.......” np. do 60 mm, nie mają 
zastosowania 10 % odchyłki, o których mowa powyŜej. 
 
Zamawiający przekaŜe, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, projekty graficzne i matryce 
dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
 
 
CZĘŚĆ II – Kalendarze ksiąŜkowe 
 
Wykonawca składa wraz z ofert ą po jednej próbce  dla wszystkich oferowanych artykułów. 
 
W przypadku zło Ŝenia wi ęcej ni Ŝ jednej próbki dla danego artykułu oferta Wykonawcy  podlega 
odrzuceniu. 
 
Próbki maj ą wykaza ć, Ŝe oferowany towar jest zgodny z opisem przedmiotu z amówienia i 
identyczny ma by ć dostarczony po zawarciu umowy. 
Zamawiaj ący nie wymaga przykładów tłocze ń ani nadruków na zło Ŝonych próbkach. 
Próbki nale Ŝy oznaczy ć, aby było wiadomo, którego artykułu dotycz ą. 
 
 

l.p. Nazwa artykułu Opis cech i własności Ilość j.m. 

1 Kalendarz -terminarz z 
logo CAZ 

Kalendarz ksiąŜkowy na 2012 rok, format B5. Papier 70 g/m2 
kremowy, druk dwukolorowy, co najmniej  1 tasiemka. Układ 
kalendarium - 1strona na 1 dzień, sobota i  niedziela na 1 stronie, 
zaznaczone święta i niedziele. Okładka skóropodobna 
kombinowana. U dołu na okładce tłoczenie logo i napis CAZ 
Lublin według projektu MUP Lublin. 
 

250 szt. 

2 
Kalendarz-terminarz 

ksiąŜkowy z logo MUP, 
format A4 

Kalendarz ksiąŜkowy na 2012 rok, format dociętego bloku 265 x 
197 mm.. Papier 80 g/m2, kolor chamois lub ecru.  kremowy, druk 
dwukolorowy. Wycinane registry miesięczne, co najmniej 1 
tasiemka. Układ kalendarium - 2 strony na 1 tydzień, zaznaczone 
święta i niedziele oraz wykaz imienin, mapy (mapa) polityczne. 
Oprawa szyta – elegancka imitacja lakierowanej skóry, 
termoprzebarwialna, czyli wyraźnie tłocząca się, mięsista,  
ciemnozielona. U dołu na okładce tłoczenie logo i napis MUP 
Lublin według projektu MUP Lublin 
 

200 szt. 

3 
Kalendarz-terminarz 

ksiąŜkowy z logo MUP, 
format A4 

Kalendarz ksiąŜkowy na 2012 rok, format dociętego bloku  - 205 x 
285 mm. Papier 70 g/m2 - kolor chamois, druk dwukolorowy. 
Registry wycięte miesięczne,  co najmniej 1 tasiemka. Układ 
kalendarium - 2 strony na 1 tydzień, zaznaczone święta i 
niedziele oraz wykaz imienin, mapa/mapy polityczne. Skorowidz 
telefoniczno - adresowy w bloku kalendarza. Oprawa– elegancka 

30 szt. 



imitacja lakierowanej skóry, twarda szyta,  termoprzebarwialna, 
czyli wyraźnie tłocząca się, mięsista,  kolor-ciemnozielony. 
NaroŜniki okładek zaokrąglone.  U dołu na okładce tłoczenie logo 
i napis MUP Lublin według projektu MUP Lublin 
 

4 Kalendarz-terminarz 
ksiąŜkowy z logo MUP, Kalendarz ksiąŜkowy na 2012 rok, format dociętego bloku 240 x 

172 mm.. Papier 80 g/m2, kolor chamois lub ecru., druk 
dwukolorowy szaro-bordowy lub szaro-niebieski.. Wycinane 
registry miesięczne, co najmniej 1 tasiemka. Układ kalendarium- 
2 strony na 1 tydzień, zaznaczone święta i niedziele oraz wykaz  
imienin, mapa/mapy polityczne. Oprawa szyta – elegancka 
imitacja lakierowanej skóry, termoprzebarwialna, czyli wyraźnie 
tłocząca się, mięsista, ciemnozielona. U dołu na okładce tłoczenie 
logo i napis MUP Lublin według projektu MUP Lublin 

 
 
 
 
 

250 

 
 
 
 
 

szt. 
 
 
 
 

5 Kalendarz-terminarz 
ksiąŜkowy z logo MUP 

Kalendarz ksiąŜkowy na 2012 rok, format dociętego bloku 205 x 
145 mm.. Papier 80 g/m2, kolor chamois lub ecru, druk 
dwukolorowy. Wycinane registry miesięczne, co najmniej 1 
tasiemka. Układ kalendarium - 1 strona na 1 dzień, sobota i  
niedziela na 1 stronie, zaznaczone święta i niedziele oraz wykaz  
imienin, mapa/mapy polityczne. Oprawa szyta – elegancka 
imitacja lakierowanej skóry, termoprzebarwialna, czyli wyraźnie 
tłocząca się, mięsista, ciemnozielona. U dołu na okładce tłoczenie 
logo i napis MUP Lublin według projektu MUP Lublin 
 

250 szt. 

6 Kalendarz-terminarz 
ksiąŜkowy z logo MUP. 

Kalendarz ksiąŜkowy na 2012 rok, format dociętego bloku - 
90*165 mm. Papier 60 g/m2 chamois lub ecru. Układ kalendarium 
- 1tydzień na 2 stronach, wyróŜnione święta i niedziele oraz 
wykaz imienin.  Okładka skóropodobna imitująca lakierowaną 
skórę, ciemnozielona. Oprawa twarda, szyta, co najmniej jedna 
tasiemka do zaznaczania. U dołu  okładki tłoczenie logo i napis 
MUP Lublin według projektu MUP Lublin. 
 

300 szt. 

 
Zamawiający dopuszcza nieznaczne - do 10 % wartości odchyłki wymiarów w górę lub w dół, 
wynikające ze specyfiki producenta danego wyrobu nie mające wpływu na walory uŜytkowe 
zamawianego przedmiotu. 
 


