
 

 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  

w ramach projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” Program Zmniejszania Nierówności  

w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób 

Układu Krążenia, realizowanego w ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych 

Nierówności w Zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 

oraz środków budżetu państwa. 

 
Lp.  Przedmiot:  Opis:  Ilość:  Uwagi/sposób 

znakowania:  
Przykładowa wizualizacja  

Zestawy dla uczestników konferencji i warsztatów w skład, których wchodzą: 

 
1. 
 
  
 
  
 

Pamięć USB 16 
GB (3.0) 

Pamięć USB w 
aluminiowo-
plastikowej 
białej obudowie, 
pakowana w 
pudełko 
upominkowe 
kartonowe. 
Wymiary: 
72,4x19,2x10,9 
(mm). 
Pendrive typu 
twister z 
łącznikiem 
mikro USB. 
 
  

950 
szt.  

Znakowanie laserowe z 
nadrukiem logotypów 
powiatu piotrkowskiego 
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo) i 
funduszu norweskiego w 
kolorze (czerwony PMS 
187 C i niebieski PMS 647 
C) oraz nazwy stron:  
www.norwaygrants.org
, www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl 
Minimalna szerokość 
logotypów powinna 
wynosić 15 mm.  
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

  

 

2.  Długopis 
plastikowy 
 

Satynowy 
korpus i 
błyszczący 
metalowy klip, 
błyszcząca 
końcówka i 
wierzchołek 
długopisu. 

950 
szt.  

Znakowanie tampodruk z 
nadrukiem logotypów 
powiatu piotrkowskiego 
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo) i 
funduszu norweskiego w 
kolorze (czerwony PMS 

  



 

 

Znakowanie na 
korpusie. 
Koloru biały z 
niebieskim 
wkładem.  
 

187 C i niebieski PMS 647 
C) oraz nazwy stron:  
www.norwaygrants.org
, www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl 
Minimalna szerokość 
logotypów powinna 
wynosić 15 mm. 
Na 2 stronie powierzchni 
długopisu napis:  
„Twoje SERCE Twoim 
ŻYCIEM” 
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

3. Zawieszka 
odblaskowa 

Odblask 
serduszko białe, 
mocowane na 
karabińczyku.  

950 
szt.  

Znakowanie:   
z nadrukiem logotypów 
powiatu piotrkowskiego 
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo) i 
funduszu norweskiego w 
kolorze (czerwony PMS 
187 C i niebieski PMS 647 
C) oraz nazwy stron:  
www.norwaygrants.org
, www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl 
Minimalna szerokość 
logotypów powinna 
wynosić 15 mm. 
Na 2 stronie powierzchni 
serca napis:  
„Twoje SERCE Twoim 
ŻYCIEM” 
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

  

4. Notes z gumką A5  
 
 

Biały notes z 
gumką  
wykonany z   
ekoskóry, format 
A5, 80 kartek w 
linie. Wymiar: 
210x140x13 mm 

950 
szt.  

Znakowanie:  
z nadrukiem logotypów 
powiatu piotrkowskiego  
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo) i 
funduszu norweskiego w 
kolorze czarnym oraz 

 



 

 

nazwy stron:  
www.norwaygrants.org
, www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl 
Minimalna szerokość 
logotypów powinna 
wynosić 15 mm. 
Napis:  
„Twoje SERCE Twoim 
ŻYCIEM” oraz na 2 stronie 
okładki informacja o 
współfinansowaniu 
projektu. 
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

5. Smycze z 
identyfikatorem 

Smycz biała, 
satynowa 
dwustronnie 
drukowana z 
karabińczykiem, 
szerokość 2 cm. 
Przezroczysty 
identyfikator z 
kolorowym 
elementem ( 
granatowy -  
PMS 647 C). 
Wymiar: 
11x9,5x0,3cm 
Bez nadruku 

950 
szt.  

Znakowanie:  
z nadrukiem logotypów 
powiatu piotrkowskiego 
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo) i 
funduszu norweskiego w 
kolorze (czerwony PMS 
187 C i niebieski PMS 647 
C) oraz nazwy stron:  
www.norwaygrants.org
, www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl 
Minimalna szerokość 
logotypów powinna 
wynosić 15 mm. 
Napis:  
„Twoje SERCE Twoim 
ŻYCIEM”.  
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

 



 

 

6. Teczki 
konferencyjne 

Teczka A4: biała 
z nadrukiem. 
Tekturowa, 
pokryta folią 
błyszczącą. 
 

950 
szt.  

W górnej części lewej 
strony loga Powiatu 
Piotrkowskiego 
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo) 
oraz adres strony:   
www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl  z prawej 
funduszu norweskiego w 
kolorze (czerwony PMS 
187 C i niebieski PMS 647 
C) oraz adres strony:  
www.norwaygrants.org
.  
Dolna część niebieska 
ograniczona krzywą.  
Nad krzywą tytuł 
projektu: „Twoje 
SERCE Twoim ŻYCIEM” 
Program Zmniejszenia 
Nierówności w Zdrowiu 
Mieszkańców Powiatu 
Piotrkowskiego z 
Ryzykiem Wystąpienia 
Chorób Układu Krążenia. 
W dolnej części  na drugie 
stronie teczki  informacja 
o współfinansowaniu 
projektu . 
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

 

7. Torba bawełniana Torba 
bawełniana 
biała.  
Wymiar: 
390x410 mm. 
Uchwyt krótki: 
35 cm,  
szer. 25 mm 

950 
szt.  

Na środku nazwa 
projektu: „Twoje 
SERCE Twoim ŻYCIEM” 
W dolnej części torby 
logo Powiatu 
Piotrkowskiego 
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo), 
adres strony:   
www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl  oraz logo 
funduszu norweskiego z 
adresem strony:  

  
 



 

 

www.norwaygrants.org
.  
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

Materiał promocyjny: 
1. Kalendarz 

książkowy A5 
Czerwony i 
granatowy, 
tygodniowy, 144 
stron. 
Okładka: Vivella 
Wymiary: 144 X 
204 mm .   

  

2000 
szt. 

Znakowanie:  
z nadrukiem logotypów 
powiatu piotrkowskiego  
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo) i 
funduszu norweskiego w 
pełnym kolorze z białym 
obrysem oraz nazwy 
stron:  
www.norwaygrants.org
, www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl 
Minimalna szerokość 
logotypów powinna 
wynosić 15 mm. 
Napis:  
„Twoje SERCE Twoim 
ŻYCIEM” oraz na 2 stronie 
okładki informacja o 
współfinansowaniu 
projektu. 
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

   

 

2.  Długopis 
plastikowy 
 

Satynowy 
korpus i 
błyszczący 
metalowy klip, 
błyszcząca 
końcówka i 
wierzchołek 
długopisu. 
Znakowanie na 
korpusie. 
Koloru biały z 
niebieskim 
wkładem.  
 

8000 
szt.  

Znakowanie tampodruk z 
nadrukiem logotypów 
powiatu piotrkowskiego 
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo) i 
funduszu norweskiego w 
kolorze (czerwony PMS 
187 C i niebieski PMS 647 
C) oraz nazwy stron:  
www.norwaygrants.org
, www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl 
Minimalna szerokość 
logotypów powinna 

  



 

 

wynosić 15 mm. 
Na 2 stronie powierzchni 
długopisu napis:  
„Twoje SERCE Twoim 
ŻYCIEM” 
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

3. Torba bawełniana Torba 
bawełniana 
biała.  
Wymiar: 
390x410 mm. 
Uchwyt krótki: 
35 cm,  
szer. 25 mm 

2000 
szt.  

Na środku nazwa 
projektu: „Twoje 
SERCE Twoim ŻYCIEM” 
W dolnej części torby 
logo Powiatu 
Piotrkowskiego 
(http://www.powiat-
piotrkowski.pl/index.ph
p?trg=powiat_logo), 
adres strony:   
www.zdrowie.powiat-
piotrkowski.pl  oraz logo 
funduszu norweskiego z 
adresem strony:  
www.norwaygrants.org
.  
Projekt po stronie 
Wykonawcy do akceptacji 
Zamawiającego. 

  
 

 
Loga i inne oznaczenia, o których mowa w opisie, jak również szablony graficzne 

dostępne są na stronach internetowych: 

 http://www.zdrowie.gov.pl/strona-224-

MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_prom

ocja.html (logo funduszu norweskiego – norway grants) 

 http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/wez-udzial-w-promocji-

funduszy/zasady-promocji/#Wzory%20materia%C5%82%C3%B3w%20informacyjno-

promocyjnych, 

 http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=powiat_logo (logo powiatu 

piotrkowskiego). 

 

 

TYPOGRAFIA 

 Czcionka DaxlinePro lub Verdana  



 

 

 

TYTUŁ – DaxlinePro Bold – 25 pt 

TYTUŁ ROZDZIAŁU – DaxlinePro Bold – 14 pt 

WYRÓŻNIENIA – DaxlinePro Medium – 13 pt 

TEKST GŁÓWNY – DaxlinePro Regular – 10 pt 

 

 
 
 
 

             
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


