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 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  
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Specyfikacja materiałów konferencyjnych 
 

 

Lp. 
Nazwa opis Znakowanie 

Ilość 

sztuk 

 

1 Długopis 

 

Poglądowe zdjęcie: 

 

Ekologiczny długopis, szary kartonowy 

korpus piszący na niebiesko lub czarno 

wkład. 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na produkcie lub 

opakowaniu– logotyp. 

Produkt nie może 

posiadać dodatkowych 

logotypów np. 

producenta, dostawcy. 

100 szt. 

2 Ekologiczny zasobnik 

z woreczkami na psie 

odchody 

 

Poglądowe zdjęcie: 

 

 

Zasobnik z min. 10 biodegradowalnymi 

woreczkami na psie odchody, wykonany 

z ekologicznego materiału np. z włókna 

bambusowego 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na produkcie lub 

opakowaniu – logotyp. 

Produkt nie może 

posiadać dodatkowych 

logotypów np. 

producenta, dostawcy. 

80 szt. 

3 
Ekologiczny pojemnik 

na tabletki 

Poglądowe zdjęcie: 

 

 

Pojemnik na tabletki z minimum 3 

przegrodami, wykonany z 

ekologicznego materiału np. z włókna 

bambusowego. 

 

 

 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na produkcie lub 

opakowaniu – logotyp. 

Produkt nie może 

posiadać dodatkowych 

logotypów np. 

producenta, dostawcy. 

80 szt. 

4 
Ekologiczny kubek 

podróżny  

Poglądowe zdjęcie: 

 

 

Ekologiczny kubek  podróżny o 

pojemności min. 400 ml z wieczkiem, 

słomką i korkową obręczą, 

nie zawierający BPA 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na produkcie lub 

opakowaniu – logotyp. 

Produkt nie może 

posiadać dodatkowych 

logotypów np. 

producenta, dostawcy. 

80 szt. 

5 
Drewniany pendrive 

Poglądowe zdjęcie: 

 

 

 

Pendrive wykonany z ekologicznych 

materiałów o pojemności min. 8 GB 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na produkcie lub 

opakowaniu – logotyp. 

Produkt nie może 

posiadać dodatkowych 

logotypów np. 

100 szt. 



 

Urząd Gminy i Miasta Żuromin 
09-300 Żuromin 
Plac Józefa Piłsudskiego 3 
woj. mazowieckie 
E-mail: ugimz@zuromin.info 
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540 
REGON: 130377936 
 

 
 

producenta, dostawcy. 

6 
Torby do segregacji 

śmieci 

 

Poglądowe zdjęcie: 

 

 

Komplet  3 ekologicznych toreb 

wielokrotnego użytku do segregacji 

szkła, papieru i plastiku w kolorze 

zielonym, niebieskim i żółtym o min. 

wymiarach  

 
40 x 27 x 27 cm 

 

 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na produkcie lub 

opakowaniu – logotyp. 

Produkt nie może 

posiadać dodatkowych 

logotypów np. 

producenta, dostawcy. 

80 szt. 

7 Torba na zakupy  

Poglądowe zdjęcie: 

 

 

Torba na zakupy RPET z długimi 

uchwytami, składana, pojemna 

przegroda główna, szerokie uchwyty 

zapewniające komfort noszenia, 

wytrzymałe dno bez szwów o min. 

wymiarach  

 
43 x 65 x 10 cm 

 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na produkcie lub 

opakowaniu – logotyp. 

Produkt nie może 

posiadać dodatkowych 

logotypów np. 

producenta, dostawcy. 

80 szt. 

8 Torby papierowe  

Poglądowe zdjęcie: 

 

 
 

papier: kreda 170 g 

zadruk: dwustronny, kolorowy 

Wymiary minimalne: 35x35x10 

zdobienia: folia połysk 

 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na produkcie lub 

opakowaniu – logotyp. 

Produkt nie może 

posiadać dodatkowych 

logotypów np. 

producenta, dostawcy. 

5 szt. 

10 Worek/plecak ze 

sznurkiem z 

recyklingu 

Poglądowe zdjęcie: 

 

 

Worek ze sznurkiem 

i dodatkowymi rączkami. Wykonany 

z bawełny z recyklingu o grubości min.  

130 g/m2 o min. wymiarach 36 x 40 cm 

Technika zapewniająca 

naniesienie wzoru trwale 

na opakowaniu – 

logotyp. Produkt nie 

może posiadać 

dodatkowych logotypów 

np. producenta, 

dostawcy. 

80 szt. 

 

Opakowanie każdego materiału konferencyjnego, również tego małego należy odpowiednio oznakować. W 

przypadku jeśli napis dotyczący sloganu nie będzie czytelny, należy na danym przedmiocie umieścić znak: 

 

 

 

 

 

 


