
Szczegółowy opis zamówienia 

  

cześć I 
lp przedmiot zamówienia parametry techniczne ilość szt. 

1. magnes na lodówkę  

magnes na lodówkę; 
materiał folia magnetyczna o gr. 0,4 mm; 
wymiary: 4 x 4 cm; 
opis: kształt - biały kwadrat o boku 4 x 4 cm z naniesionym 
logo powiatu poznańskiego,  
znakowanie: nadruk offsetowy, 4 kolory, zabezpieczenie 
druku poprzez laminowanie do folii magnetycznej i 
sztancowanie gotowych magnesów; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 

2. magnes na lodówkę  

magnes na lodówkę; 
materiał folia magnetyczna o gr. 0,4 mm; 
wymiary: 4 x 4 cm; 
opis: kształt - biały kwadrat o boku 4 x 4 cm z naniesionym 
logo produktu turystycznego Aktywnie dookoła Poznania,  
znakowanie: nadruk offsetowy, 4 kolory, zabezpieczenie 
druku poprzez laminowanie do folii magnetycznej i 
sztancowanie gotowych magnesów; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 

3 magnes na lodówkę  

magnes na lodówkę; 
materiał folia magnetyczna o gr. 0,4 mm; 
wymiary: 4 x 4 cm; 
opis: kształt - biały kwadrat o boku 4 x 4 cm z naniesionym 
logo produktu turystycznego Śladami PodróŜników dookoła 
Poznania,  
znakowanie: nadruk offsetowy, 4 kolory, zabezpieczenie 
druku poprzez laminowanie do folii magnetycznej i 
sztancowanie gotowych magnesów; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 

4. magnes na lodówkę  

magnes na lodówkę; 
materiał folia magnetyczna o gr. 0,4 mm; 
wymiary: 4 x 4 cm; 
opis: kształt - biały kwadrat o boku 4 x 4 cm z naniesionym 
logo produktu turystycznego Naturalnie dookoła Poznania,  
znakowanie: nadruk offsetowy, 4 kolory, zabezpieczenie 
druku poprzez laminowanie do folii magnetycznej i 
sztancowanie gotowych magnesów; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 



5. magnes na lodówkę  

magnes na lodówkę; 
materiał folia magnetyczna o gr. 0,4 mm; 
wymiary: 4 x 4 cm; 
opis: kształt - biały kwadrat o boku 4 x 4 cm z naniesionym 
logo Parku Orientacji Przestrzennej,  
znakowanie: nadruk offsetowy, 4 kolory, zabezpieczenie 
druku poprzez laminowanie do folii magnetycznej i 
sztancowanie gotowych magnesów; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 

6. zakładka magnetyczna 

 
zakładka magnetyczna do ksiąŜki np. typu Classic lub 
równowaŜna; 
materiał: papier dwustronnie kredowany 300g,  
kolor: biały; 
wymiary po złoŜeniu: 6 x 18 cm,  
opis: powierzchnia zakładki uszlachetniona folią, po zgięciu 
posiada dwa magnesy, dzięki którym nie zsuwa się z 
zaznaczonego w ksiąŜce miejsca; znakowanie: grafika 
naniesiona obustronnie metodą druku offsetowego, kolor 4 + 4 
(np. typu: CMYK); 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 
 

1000 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



cześć II 

    
lp przedmiot zamówienia parametry techniczne ilość szt. 

1. kosz piknikowy 

kosz piknikowy, np. typu PFC 19543046 lub równowaŜny; 
materiał: wierzba; 
kolor: brązowo-zielony; 
wymiary: 47 x 41 x 20 cm; 
opis: półokrągły kosz piknikowy wyłoŜony materiałem 
kolorystycznie pasującym do części wierzchniej, w skład 
zestawu wchodzą: 4 talerze, 4 kubki, zestaw sztućców dla 4 
osób-dopasowanych kolorystycznie  i wielkościowo do kosza; 
znakowanie: logo produktu turystycznego Naturalnie dookoła 
Poznania  naniesione metodą tampodruku na talerze i kubki 
znajdujące się wewnątrz kosza, 4 kolory; 
wymiary logo na talerzu dł. od 4 do 10 cm, szer.  od 4 do 
10cm 
wymiary logo na kubku 5-5 cm 
opakowanie: kosz wraz z wyposaŜeniem w środku pakowany 
pojedynczo w worek foliowy; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach kosza 
+/- 2 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

50 

2. silikonowa rękawica 

 
silikonowa rękawica, np. typu. MO7766-48 lub równowaŜny; 
materiał: silikon; 
kolor: limonka; 
wymiary: 8 x 6 x 10 cm; 
opis: silikonowa rękawica kuchenna do chwytania gorących 
naczyń; 
znakowanie: naniesione metodą tampodruku logo produktu 
turystycznego Naturalnie dookoła Poznania w kolorze białym,  
na częściach palców – logo o wym. 40x20 mm 
na kciuku – logo o wym. 40x20 mm 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

200 

3. łyŜka drewniana  

łyŜka drewniana, np. typu. 00164 lub równowaŜna; 
materiał: surowe drewno bukowe; 
wymiary: długość 250 mm, szerokość 60 mm; 
znakowanie: logo produktu turystycznego Naturalnie dookoła 
Poznania naniesione metodą graweru laserowego na spodniej 
części łyŜki oraz adres strony internetowej powiatu 
poznańskiego na rączce, wypełnione kolorem, 4 kolory; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/-2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 

4. układanka listek 

układanka listek, np. typu R08847 lub równowaŜny; 
materiał: drewno; 
wymiary: 108 x 108 x 15 mm; 
znakowanie: naniesione kolorowe logo produktu 
turystycznego Naturalnie dookoła Poznania na drewnianą 
podstawkę techniką grawerki laserowej wewnątrz układanki i 
wypełnione kolorem, 4 kolory;   
opakowanie: pakowana pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt +/- 5 mm oraz 
spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

300 



5. 
bidon z pojemnikiem na lód  

i kompasem 

bidon z pojemnikiem na lód i kompasem, np. typu V6434 lub 
równowaŜny; 
materiał: plastik; 
kolor: czarny; 
wymiary: 6 x 20 cm; 
pojemność: 0,4 l z pojemnikiem na lód i kompasem 
umieszczonym na zewnętrznej stronie bidonu, poniŜej 
nakrętki; 
znakowanie: naniesione metodą tampodruku logo produktu 
turystycznego Aktywnie dookoła Poznania w kolorze białym; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm i pojemności +/- 10 ml oraz spełniający/posiadający 
pozostałe parametry. 

250 

6. plecak  

plecak np. typu Gary MO7644 lub równowaŜny; 
materiał: polyester np. typu 210D; 
kolor: pomarańczowy; 
wymiary: 42 x 34 x 9 cm; 
opis: lekki, trójkątny plecak z boczną kieszenią z siatki, 
zapięcie na rzepy, torba z zamkiem błyskawicznym; 
znakowanie: z przodu plecaka naniesione metodą sitodruku 
logo produktu turystycznego Aktywnie dookoła Poznania w 
kolorze czarnym; 
logo o max. wymiarach 20 x 30cm; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

150 

7. plecak  

plecak np. typu Gary MO7644 lub równowaŜny; 
materiał: polyester np. typu 210D; 
kolor: niebieski; 
wymiary: 42 x 34 x 9 cm; 
opis: lekki, trójkątny plecak z boczną kieszenią z siatki, 
zapięcie na rzepy, torba z zamkiem błyskawicznym; 
znakowanie: z przodu plecaka naniesione metodą sitodruku 
logo produktu turystycznego Śladami PodróŜników dookoła 
Poznania w kolorze czarnym; 
logo o max. wymiarach 20 x 30cm; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

100 

8. kubek turystyczny z pokrywką  

kubek turystyczny z pokrywką lub równowaŜny; 
materiał: tworzywo np. typu PP; 
kolor czerwono-czarny; 
pojemność 300 ml; waga ok. 68 g; wymiary: 115 x 144 x 45 
mm; 
opis: kubek turystyczny w kształcie miski z pokrywką z 
otworem do picia; 
znakowanie: naniesione metodą sitodruku logo produktu 
turystycznego Śladami PodróŜników dookoła Poznania, 4 
kolory; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe w 
kolorze granatowym; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm i pojemność +/-10ml oraz spełniający/posiadający 
pozostałe parametry. 

100 



9. śpiwór  

śpiwór typu mumia z pokrowcem 
materiał: zewnętrzny: poliester, wewnętrzny: policotton, 
wypełnienie:  ocieplina, wykonana ze spiralnie 
skręconych włókien poliestrowych o przekroju 
rurkowym, odporne na ściskanie, zapobiegające 
wchłanianiu wilgoci,  Wykonane bez dodatku lateksu. 
MoŜna prać mechanicznie i chemicznie. szybko schnie. 
wymiary: 220 x 80 x 30 (do 190 cm), wymiary po 
spakowaniu: 33 x 16 cm, waga: max. 1100 g; 
zapinany na zamek  dwukierunkowy z systemem 
zapobiegającym wcinaniu materiału śpiwora w ząbki 
zamka. 
znakowanie: naniesione na śpiwór metodą termotransferu logo 
produktu turystycznego Śladami PodróŜników dookoła 
Poznania, 4 kolory; 
logo o max. wym. 20 x 30 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

50 

10. składany kosz piknikowy 

składany kosz piknikowy, np. typu V6495-03 lub 
równowaŜny; 
materiał: aluminium typu 600D; 
kolor: czarny; 
wymiary 40 x 26 x 24 cm; 
opis: składany kosz piknikowy z aluminiową ramą, przegroda 
termoizolacyjna, zamek błyskawiczny; wyłoŜony materiałem 
kolorystycznie pasującym do części wierzchniej; 
znakowanie: naniesione metodą termotransferu logo powiatu 
poznańskiego, 4 kolory; 
logo o max. wymiarach 10 x 8 cm, umieszczone na bocznej 
ścianie kosza; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe w 
kolorze granatowym; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

20 

11. składana torba na zakupy 

składana torba na zakupy, np. typu V5889 lub równowaŜny; 
materiał: poliester typu 190T; 
kolor: granatowy; 
wymiary 40 x 58 cm; 
opis: składana torba na zakupy z pokrowcem; 
znakowanie: naniesione metodą termotransferu logo powiatu 
poznańskiego, 4 kolory; 
logo o max. wymiarach 10 x 8 cm, umieszczone na ścianie 
torby 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 

12. składana torba na zakupy 

składana torba na zakupy, np. typu. V5889 lub równowaŜny; 
materiał: poliester np. typu 190T; 
kolor: granatowy; 
wymiary 40 x 58 cm; 
opis: składana torba na zakupy z pokrowcem; 
znakowanie: naniesione metodą termotransferu logo Parku 
Orientacji Przestrzennej, 4 kolory; 
logo o max. wymiarach 10 x 8 cm, umieszczone na ścianie 
torby 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 



13. przezroczysty plastikowy kubek  

przezroczysty plastikowy kubek np. typu Tom MO7938 lub 
równowaŜny; 
materiał: plastik; 
kolor: granatowy; 
wymiary: średnica-8,9 cm, wysokość-13 cm; 
pojemność: 450 ml; 
opis: kubek przezroczysty, plastikowy z pokrywką i składaną 
słomką,  
znakowanie: naniesione logo powiatu poznańskiego w kolorze 
białym metodą tampodruku na zewnętrznej stronie kubka; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm i pojemności +/-10 ml oraz spełniający/posiadający 
pozostałe parametry. 

1000 

14. kubek z pokrywką silikonową 

kubek porcelanowy z pokrywką silikonową, np. typu 5015928 
lub równowaŜny; 
kolor: biały; 
wysokość 150 mm; 
pojemność: 250 ml; 
znakowanie: grafika, opracowana przez Zamawiającego, 
naniesiona metodą tampodruku, 4 kolory; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w pudełko typu Giftbox w 
kolorze granatowym; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm i pojemności +/-10ml oraz spełniający/posiadający 
pozostałe parametry oraz spełniający/posiadający pozostałe 
parametry. 

150 

15. kubek  

kubek np. typu Ilona, M/040 lub równowaŜny; 
materiał: ceramika; 
kolor: biały; 
wymiary: wysokość 102 mm; średnica: 85 mm; 
pojemność: 300 ml; 
znakowanie: grafika,  opracowana przez Zamawiającego, 
naniesiona metodą tampodruku, 4 kolory; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe w 
kolorze granatowym; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm i pojemność +/- 10 ml oraz spełniający/posiadający 
pozostałe parametry. 

500 

16. uchwyt na torebkę  

uchwyt na torebkę, np. typu IT3441 lub równowaŜny; 
materiał: metal; 
kolor: srebrny; 
wymiary: średnica 4,7 x 0,7 cm 
opis: składany uchwyt na torebkę, mocowany do blatu; 
znakowanie: naniesione logo powiatu poznańskiego metodą 
tampodruku, 4 kolory, o wymiarach 20x20 mm; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe w 
kolorze granatowym lub czarnym; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 3 
mm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

200 



17. parasol automatyczny  

parasol automatyczny typu VOYAGER V4201 lub 
równowaŜny; 
materiał: poliester; 
kolor: czarny; 
wymiary: średnica-103, długość trzonu parasola-90 cm; 
opis: parasol automatyczny z metalowym, wyprofilowanym, 
zakończonym drewnianym uchwytem trzonem; 
znakowanie: naniesione logo powiatu poznańskiego w kolorze 
białym, metodą termotransferu, na jednym z modułów 
parasola; 
logo o max. wymiarach 20 x 30 cm, 
opakowanie: pakowane pojedynczo w worek foliowy; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

200 

18. plastikowa układanka  

plastikowa układanka np. typu Diver KC4861 lub 
równowaŜny; 
materiał: plastik; 
kolor: biały; 
wymiary: 90 x 75 x 50 mm; 
znakowanie: naniesione metodą tampodruku logo produktu 
turystycznego Śladami PodróŜników dookoła Poznania, 
wielkość znakowania: 70 x 50 mm; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w pudełko kartonowe; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 1 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 

19. latarka z lampką i karabinkiem 

latarka z lampką i karabinkiem np. typu KC2560 lub 
równowaŜny; 
materiał: aluminium; 
kolor: niebieski; 
wymiary: 10 x 2,6 x 1,6 cm; 
opis: latarka z lampką czerwoną LED, 4 pastylkowe baterie w 
komplecie; 
znakowanie: naniesione metodą tampodruku logo produktu 
turystycznego Śladami PodróŜników dookoła Poznania w 
kolorze białym; 
opakowanie: pakowana indywidualnie w czarne pudełko; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

500 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

cześć III 

1. fartuch 

fartuch kuchenny np. typu 11205300 lub równowaŜny; 
materiał: 65% polyester np. typu twill, bawełna 35%; 
kolor: biały 
wymiary: 70 x 100 cm; 
opis: fartuch kuchenny z dwoma kieszeniami, wiązany z tyłu, 
górna część fartucha węŜsza zakończona paskiem do 
zawieszenia na szyi, dolna część w kształcie prostokąta; 
znakowanie na piersiach: naniesione metodą sitodruku logo 
produktu turystycznego Naturalnie dookoła Poznania na 
górnej części fartucha, 4 kolory; 
logo o max. wymiarach 20 x 30 cm,  
opakowanie: pakowany pojedynczo w worek foliowy; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

300 

2. koszulka rowerowa  

koszulka rowerowa męska  
materiał: 100% poliester 
kolor: granatowo-czarny; 
rozmiar: S, M, L, XL, po 25 szt. z kaŜdego; 
opis: zamek ekspres, odblaskowa lamówka, kieszeń 
lędźwiowa dzielona na 3 przegrody, przedłuŜony tył, 
elastyczna gumka u dołu; 
znakowanie: naniesione logo produktu turystycznego 
Aktywnie dookoła Poznania w kolorze białym, naniesione na 
kieszeń lędźwiową z tyłu, na rękawie oraz z przodu, metodą 
sitodruku; 
logo o max. wymiarach 5 x 10 cm, 
opakowanie: pakowane pojedynczo w worek foliowy; 

100 

3. czapka baseballowa 

czapka baseballowa np. typu 070 2183 lub równowaŜny; 
materiał: 100% bawełna; 
kolor: granatowy; 
wymiar: rozmiar uniwersalny - regulowany; 
opis: czapka baseballowa, bawełniana o grubym ściegu, 6-
segmentowa z zapięciem na rzep i obszywanymi 
wywietrznikami, trójwarstwowy daszek, wzmocniony segment 
przedni; 
znakowanie: naniesione logo powiatu poznańskiego w kolorze 
białym metodą termotransferu z przedniej strony czapki; 
opakowanie: pakowane w kartonowe opakowanie zbiorcze po 
25 lub 50 sztuk; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt 
spełniający/posiadający powyŜsze parametry. 

500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    



cześć IV 

    

        

1. torba na zakupy  

torba na zakupy np. typu "Juhu" MO7264 lub równowaŜny; 
materiał: juta z bawełnianymi rączkami; 
wymiary: 42 x 38 cm, bez rączek, rozmiar rączek - 38-40 cm; 
kolor: naturalny-juta; 
znakowanie: naniesione logo produktu turystycznego 
Naturalnie dookoła Poznania o wymiarach: 100 x 150 mm w 
kolorze białym po obu stronach torby metodą transferu 
cyfrowego lub sitodruku; 
logo o max. wymiarach 8 x 10  cm, umieszczone na ścianie 
torby 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm torba oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



  

cześć V 

        

1. opaska silikonowa  

opaska silikonowa; 
materiał: silikon; 
kolor: pomarańczowy; 
wymiary: średnica ok. 5,5 x 0,7 cm; 
opis: silikonowa opaska wytłaczana i wypełniona kolorem;  
znakowanie: logo produktu turystycznego Aktywnie dookoła 
Poznania wytłoczone w głąb silikonu i wypełnione kolorem 
czarnym; 

500 

2. opaska silikonowa  

opaska silikonowa; 
materiał: silikon; 
kolor: niebieski; 
wymiary: średnica ok. 5,5 x 0,7 cm; 
opis: silikonowa opaska wytłaczana i wypełniona kolorem;  
znakowanie: logo powiatu poznańskiego wytłoczone w głąb 
silikonu i wypełnione kolorem białym; 

500 

3. opaska silikonowa  

opaska silikonowa; 
materiał: silikon; 
kolor: Ŝółty; 
wymiary: średnica ok. 5,5 x 0,7 cm; 
opis: silikonowa opaska wytłaczana i wypełniona kolorem;  
znakowanie: logo produktu turystycznego Śladami 
PodróŜników dookoła Poznania wytłoczone w głąb silikonu i 
wypełnione kolorem czarnym; 

500 

4. brelok  

brelok, np. typu MO7837 lub równowaŜny; 
materiał: silikon; 
kolor: niebieski; 
wymiary:  średnica 2,3x12 cm; 
opis: brelok z kolorową silikonową opaską i dobraną 
kolorystycznie anodowaną metalową płytką; 
znakowanie: logo powiatu poznańskiego wytłaczane w głąb 
silikonu i wypełnione kolorem białym; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

100 

5. smycz silikonowa 

smycz silikonowa,  
materiał: silikon; 
kolor: niebieski; 
wymiary: całkowita długość taśmy: około 88cm; 
opis: smycz zakończona zaczepem do telefonu komórkowego i 
karabińczykiem; 
rodzaj wykończenia: blaszkowana; 
znakowanie: logo powiatu poznańskiego wytłoczone w głąb 
silikonu i wypełnione kolorem białym na prawej (zewnętrznej) 
stronie taśmy; 
 

1000 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

cześć VI 

  

  

1. torba rowerowa 

torba rowerowa, np. typu V6490 lub równowaŜny; 
materiał: np. typu 600 D PVC; 
kolor: niebiesko-czarny; 
wymiary: 40 x 30 x 44 cm 
znakowanie: naniesione metodą termotransferu logo produktu 
turystycznego Aktywnie dookoła Poznania, w kolorze białym 
po obu stronach torby; 
logo o max. wymiarach 5 x 10 cm,  
opakowanie: pakowany pojedynczo w worek foliowy; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

50 

2. kijki do nordic walking 

kijki do nordic walking, np. typu. 89827 lub równowaŜny; 
materiał: aluminium, rączka: PVC, rękawiczka: nylon/PVC, 
końcówka: stal nierdzewna; 
wymiary: regulowana wysokość w zakresie115-140 cm; 
waga: max. 260 gram / jeden kijek; 
opis: rączka: np. typu PP, system anti-shock, regulacja 
długości, w komplecie siatkowy pokrowiec; 
znakowanie: naniesione logo produktu turystycznego 
Aktywnie dookoła Poznania metodą graweru laserowego na 
części aluminiowej kijków oraz metodą sitodruku na torbie, 4 
kolory; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w worek foliowy; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

50 

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



cześć VII 

  

  

1. pendrive w bransoletce silikonowej  

pendrive w bransoletce silikonowej, np. typu PD-116 lub 
równowaŜny; 
materiał: silikon; 
kolor: niebieski; 
wymiary: 220 x 24 x 10 mm; 
pojemność: 4 GB; 
znakowanie: na zewnętrznej stronie taśmy wytłoczone w głąb 
silikonu logo powiatu poznańskiego i wypełnione kolorem, 4 
kolory, powierzchnia logo: 28 x 8 mm; 
opakowanie: pakowane pojedynczo w plastikowe pudełko; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,2 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

500 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    

część VIII 

  

1. pióro wieczne 

pióro wieczne np. typu CERRUTI 1881 model Shaft Black 
NSS2352 lub równowaŜny; 
materiał: stal pokryta czarnym lakierem na korpusie i skuwce; 
kolor: czarny ze srebrnymi elementami; 
wymiary: 142,2 x 12 mm; 
znakowanie: naniesione na pudełko metodą tampodruku logo 
powiatu poznańskiego w kolorze białym; 
opakowanie: czarne, pudełko prezentowe; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

25 

2. pióro wieczne 

pióro wieczne np. typu NINA RICCI model Funambule dark 
blue RST2732 lub równowaŜny; 
materiał: stal pokryta granatowym lakierem na korpusie i 
skuwce; 
kolor: granatowy ze srebrnymi elementami; 
wymiary: 143 x 12,5 mm; 
znakowanie: naniesione na pudełko metodą tampodruku logo 
powiatu poznańskiego w kolorze czarnym; 
opakowanie: białe pudełko prezentowe; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

10 

3. długopis 

długopis np. typu SHEAFFER 100, 9318 lub równowaŜny; 
materiał: stal pokryta niebieskim matowym lakierem na 
korpusie i skuwce, posiada elementy niklowane; 
kolor: niebieski mat ze srebrnymi elementami: 
wymiary: 135 x 12,5 mm; 
znakowanie: naniesione na pudełko metodą tampodruku logo 
powiatu poznańskiego w kolorze białym; 
opakowanie: czarne pudełko prezentowe; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

25 

4. pióro wieczne 

pióro wieczne np. typu SHEAFFER PRELUDE, 368 lub 
równowaŜny; 
materiał: korpus, skuwka oraz elementy ozdobne pokryte 22 k 
złotem; 
kolor: złoty: 
wymiary: ok. 130 x 12,5 mm; 
znakowanie: naniesione na pudełko metodą tampodruku logo 
powiatu poznańskiego, w kolorze białym; 
opakowanie: czarne pudełko prezentowe; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

10 

5. zestaw piśmienniczy pióro wieczne + długopis 

zestaw piśmienniczy pióro wieczne + długopis np. typu 
DUKE. 209 F + B lub równowaŜny; 
materiał: stal pokryta czarnym matowym lakierem; 
kolor: czarny mat ze srebrnymi elementami; 
wymiary: ok. 135 x 12,5 mm; 
znakowanie: naniesione metodą graweru laserowego logo 
powiatu poznańskiego na blaszce wewnątrz opakowania: 
opakowanie: czarne pudełko prezentowe, tekturowe; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

25 



6. zestaw długopis + etui na karty 

zestaw długopis + etui na karty np. typu JEAN LOUIS 
SCHERRER Circuit SPBW123; 
materiał: długopis - stal, pokryta czarnym lakierem, elementy 
ozdobne srebrne i biało-czerwone. Etui na karty - skóra 
naturalna; 
kolor: czarny z srebrnymi, białymi i czerwonymi elementami; 
wymiary: etui: 118 x 95 x 15 mm, wymiary długopisu: 134,5 x 
11,5 mm;  
znakowanie: naniesione na opakowanie metodą tampodruku 
logo powiatu poznańskiego w kolorze białym; 
opakowanie: czarne pudełko prezentowe; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

10 

7. teczka konferencyjna 

teczka konferencyjna np. typu CERRUTI 1881 Dock Bussines 
A4 , DF221 lub równowaŜny; 
materiał: typu PU - imitacja skóry; 
kolor: czarny; 
wymiary: 330 x 250 x 25 mm; 
znakowanie: naniesione na opakowanie metodą tampodruku 
logo powiatu poznańskiego w kolorze białym; 
opakowanie: czarne pudełko prezentowe; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

25 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

cześć IX 

    

1. naklejka z logo - duŜa 

naklejka z logo powiatu poznańskiego; 
materiał: biała folia samoprzylepna; 
wymiary: ok. 120 x 85 mm; 
opis: wydruk wysokiej rozdzielczości, 720 dpi, pokryta 
laminatem, standardowa, 4 kolory; 
opakowanie: zbiorcze; 

1000 

2. naklejka z logo - mała 

naklejka z logo powiatu poznańskiego; 
materiał: biała folia samoprzylepna; 
wymiary: ok. 60 x 40 mm; 
opis: wydruk wysokiej rozdzielczości, 720 dpi, pokryta 
laminatem, standardowa, 4 kolory; 
opakowanie: zbiorcze; 

1000 

3. torba ekologiczna  

torba ekologiczna, np. typu R08560.04 lub równowaŜny; 
materiał: tworzywo sztuczne, pokryte welurem; 
kolor: granatowy; 
wymiary: 370 x 120 x 290 mm; 
znakowanie: naniesione metodą sitodruku lub transferu 
cyfrowego logo powiatu poznańskiego w kolorze białym, 
umieszczone obustronnie w prawym dolnym rogu torby o 
wymiarach minimum 10 x 7,1 cm; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

1000 

4. 
składana aluminiowa osłona na  

szybę samochodową 

składana aluminiowa osłona na szybę samochodową; 
materiał: aluminiowa osłona; 
wymiary: 130 x 60 cm; 
opis: 2 elastyczne taśmy do łatwiejszego przechowywania; - 
do związania po złoŜeniu  
znakowanie: naniesione logo powiatu poznańskiego w kolorze 
białym, metodą sitodruku; wymiary logo ok. 20 x 30 cm 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

500 

5. koc termiczny 

koc termiczny antywstrząsowy,  
kolor: srebrno-złoty; 
wymiary: ok. 160 x 210 cm; 
znakowanie: na opakowaniu zewnętrznym umieszczona 
naklejka z logo powiatu poznańskiego, 4 kolory, materiał 
naklejki: biała folia samoprzylepna pokryta laminatem, 
wymiary naklejki: 60 x 40 mm, wydruk wysokiej 
rozdzielczości 720 dpi; 
opakowanie: pakowany indywidualnie w worek foliowy; 
 

500 

6. miotełka ze skrobaczką do szyb 

miotełka ze skrobaczką do szyb; 
materiał miotełki i skrobaczki: plastik; włosie miotełki: 
sztuczne 
kolor miotełki i skrobaczki: czarny; 
wymiary: długość miotełki ze skrobaczką ok. 40 cm, 
szerokość włosia na miotełce: ok. 15 cm, wysokość włosia: ok. 
6 cm; 
znakowanie: naniesione metodą tampodruku logo powiatu 
poznańskiego w kolorze białym; 
 

500 



7. kubek  

kubek np. typu Genova lub równowaŜny; 
materiał: szkło szronione,  
kolor: niebieski,  
rozmiar: wysokość - 9,7 cm, średnica - 8 cm, pojemność 300 
ml 
znakowanie: naniesione metodą tampodruku na zewnętrznej 
ścianie kubka, po obu stronach ucha logo powiatu 
poznańskiego w kolorze białym, wymiary logo: max 10 x 6 cm 
opakowanie: pakowane pojedynczo w kartonowe granatowe 
pudełko; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

200 

8. kubek termiczny 

kubek termiczny np. typu V4132 lub równowaŜny,  
materiał: na zewnątrz stal nierdzewna, wnętrze materiał np. 
PP: 
kolor: na zewnątrz granatowy, w środku stal; 
wymiary: 11,5 x 8 x 15,5 cm, pojemność 400 ml,   
znakowanie: naniesione metodą tampodruku  logo powiatu 
poznańskiego w kolorze białym; na zewnętrznej ściance 
kubka, po obu stronach uchwytu; 
opakowanie: zapakowane w pudełko koloru granatowego, 
pasujące do  kubka, np. typu P/702; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 2 
cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

200 

9. latarka na dynamo 

latarka na dynamo, np. typu AP810336-06T lub równowaŜny; 
kolor: niebieski; 
wymiary: 105 × 50 × 25 mm; 
opis: latarka z diodą typu LED, ładowarka i pasek na rękę, 
akumulator z guzikiem na boku; 
znakowanie: naniesione metodą tampodruku logo powiatu 
poznańskiego w kolorze białym, naniesione na równoległych, 
bocznych ściankach produktu; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt o wymiarach +/- 
0,5 cm oraz spełniający/posiadający pozostałe parametry. 

500 

10. zapach samochodowy 

zapach samochodowy; 
opis: zapach w kształcie samochodu, z zawieszką o 
wymiarach: dł. min 90 mm max 110 mm, wysokość min. 50 
mm max 65 mm 
kolor samochodu biały 
zapach: 500 sztuk x wanilia i 500 sztuk x morski; 
znakowanie: logo powiatu poznańskiego naniesione 
obustronnie metodą druku offsetowego, kolor 4 + 4 (np. typu 
CMYK) 
opakowanie: pakowane pojedynczo w folię; 
za równowaŜny zamawiający uzna produkt posiadający 
powyŜsze parametry. 

1000 

11. ramka do tablic rejestracyjnych 

ramka do tablic rejestracyjnych;  
kolor: czarny; 
opis: do mocowania tablic rejestracyjnych do samochodu z 
listwą, ramka powinna pasować do tablicy rejestracyjnej 
samochodowej jednorzędowej o wymiarach wewnętrznych: 
520 x 114 mm oraz zewnętrznych: 530 x 180 mm; 
znakowanie: naniesione na czarnej listwie białe logo powiatu 
poznańskiego; metoda znakowania tampodruk.  

1000 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

cześć X 

    

1. kamizelka odblaskowa dla dzieci 

kamizelka Ŝółta z fluoroscencyjnej dzianiny EN 471, 120 
g/1m2, dwa paski odblaskowe o szer. 5 cm, zgodne z normą 
EN 471, wykończenie Ŝółtą lub pomarańczową lamówką, 
zapięcie na klamrę plastikową z taśmą regulacyjną, gumki 
wszyte po bokach kamizelki (z moŜliwością rozciągania 
kamizelki), kamizelka musi spełniać normę EN 471, na 
kamizelkach umieszczone logo powiatu poznańskiego w 
kolorze czarnym na wysokości piersi (po lewej stronie) i z tyłu 
na plecach,  
logo o max. wymiarach 5 x 10 cm,  
rozmiary kamizelek: 45 x 50 cm – 1000 szt., 50 x 55 cm – 
1000 szt., 55 x 60 cm – 1000 szt. 

3000 

2. kamizelka odblaskowa dla dorosłych 

kamizelka Ŝółta z fluoroscencyjnej dzianiny EN 471, 120 
g/1m2, dwa paski odblaskowe o szer. 5 cm, zgodne z normą 
EN 471, wykończenie Ŝółtą lub pomarańczową lamówką, 
zapięcie na rzep lub klamrę, kamizelka musi spełniać normę 
EN 471, na kamizelkach umieszczone logo powiatu 
poznańskiego w kolorze czarnym na wysokości piersi (po 
lewej stronie) i z tyłu na plecach, 
logo o max. wymiarach 5 x 10 cm,  
 rozmiary kamizelek L – 1000 szt., XL – 2000 szt. 

3000 

3. smycz odblaskowa 

smycz odblaskowa o wymiarach 50 cm x 1,5 cm w kolorze 
granatowym, wykończone  kółeczkiem z 
karabińczykiem. Odblask umieszczony po jednej stronie 
smyczy. Nadruk na pasku odblaskowym – logo powiatu 
poznańskiego w kolorze białym, metoda znakowania: sitodruk 

1000 

4. szelki odblaskowe dla rowerzystów 

szelki odblaskowe dla rowerzystów, wykonane z Ŝółtej 
elastycznej taśmy fluoroscencyjnej  o szerokości 5 cm, z 
wgrzanym pasem odblaskowym np. typu heat 
transfer, zapięcie na plastikowy klip z przodu, w szelkach 
powinna być zamontowana regulacja pozioma i pionowa. Na 
kaŜdej z taśm szelek nadrukowane logo powiatu poznańskiego 
w kolorze czarnym, rozmiar uniwersalny L/XL,  metoda 
znakowania: sitodruk 

400 

5. opaska odblaskowa na rzep na nogę 

opaska na rzep (na nogę) wykonanych z Ŝółtej taśmy 
fluoroscenyjnej, z wgrzanym pasem odblaskowym np. typu 
heat transfer, wymiar: dł. min. 45 cm max 50 cm, szerokość 
min. 3 cm, max 4 cm, pas odblaskowy: min. 2 cm, max 3 cm, 
na opasce nadrukowane logo powiatu poznańskiego w kolorze 
czarnym, metodą sitodruku. 

600 


