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Wartość zł 

brutto
Uwagi

1. Notatnik A4 3 000

Format: A4

Materiał: papier offsetowy o gramaturze nie mniejszej niż 120 g/m2, okładka tylna 

tekturowa - sztywna.

Objętość: 25 kartek.

Wykończenie: Sztywne "plecki", karton bez nadruku.

Rodzaj nadruku: nadruk offsetowy, jednostronny, w pełnym kolorze (4+0) na zasadzie 

nagłówka i stopki lub "półprzeźroczystego" tła na każdej kartce.

Zawartość nadruku: logo POIR i FNP; adres Fundacji

Pakowanie: zbiorczo w kartony po 50 szt. + opis zawartości kartonu (rodzaj materiału oraz 

liczba). Produkcja (przygotowanie techniczne na podstawie przesłanego przez 

Zamawiającego projektu graficznego) + dostawa.

Dodatkowe informacje: min. 2 próbki do akceptacji 

0,00

2.

Pendrive z logo POIR 

i FNP typu twister 

(wzór: 

http://dlugopisy-z-

logo.pl/pamiec-usb-

twister-p-136.html)

300

Materiał obudowy: plastikowy i metalowy, kolor części plastikowej: granatowy

Nadruk: laserowo wygrawerowane logo POIR i FNP. Rodzaj nadruku: jednostronny, 

monochromatyczny

Pojemność: 8 GB

Pakowanie: każdy pendrive musi być opakowany w osobny kartonik i następnie zbiorczo w 

kartony po 100 szt. + opis zawartości kartonu (rodzaj materiału oraz liczba).

Wymagania dodatkowe: min. 1 rok gwarancji na produkt

Produkcja na podstawie wzoru nadesłanego przez Zamawiającego + dostawa

Dodatkowe informacje: min. 2 próbki do akceptacji

0,00

Załącznik nr 2: Wykaz materiałów objętych zapytaniem ofertowym nr 20/POIR/2016
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Załącznik nr 2: Wykaz materiałów objętych zapytaniem ofertowym nr 20/POIR/2016

3.

Ścianka prasowa 

(wystawiennicza) 

łukowa 

2

Wymiary: 3 x 3 m

Materiał: materiał, na którym będzie wykonany nadruk, musi spełniać wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa produktu, w tym: niepalności. Szkielet aluminiowo-plastikowy, lekka 

konstrukcja, z zamontowanymi kółkami łożyskowymi.

Wyposażenie: szkielet, mocowania, listwy magnetyczne, 2 lampy halogenowe na 

wysięgnikach. Kufer transportowy na kółkach wykonany z odpornego na zniszczenia 

tworzywa sztucznego, dwie rączki do łatwego prowadzenia i podnoszenia, oddzielne 

miejsce na lampy halogenowe, szkielet i wydruk. Dodatkowo kufer transportowy oznaczony 

grafiką ma służyć jako trybunka konferencyjna. Instrukcja montażu w języku polskim. 

Wymagania dodatkowe: min. 1 rok gwarancji na produkt, bezpłatny serwis gwarancyjny.

Wykończenie: grafika mocowana za pomocą listew z magnesami.

Rodzaj nadruku: nadruk jednostronny, kolor 4+0 na materiale STOPLIGHT + laminat 

antyrefleksyjny. 

Zawartość nadruku: logo PO IR, logo FNP

Pakowanie: kufer transportowy zabezpieczony w transporcie przed uszkodzeniami + opis 

zawartości kufra (rodzaj i liczba elementów).

Produkcja (przygotowanie techniczne) wg dwóch różnych projektów nadesłanych przez 

Zamawiającego + dostawa. 

Dodatkowe informacje: min. 2 próbki do akceptacji

0,00
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4. Roll-up 8

w tym: 2 sztuki z logotypami POIR i FNP oraz programu Międzynarodowe Agendy 

Badawcze w wersji polskiej, 2 sztuki z logotypami UE i programu Międzynarodowe Agendy 

Badawcze w wersji angielskiej, 2 sztuki z logotypami UE i FNP w wersji polskiej, 2 sztuki z 

logotypami UE i FNP w wersji angielskiej

Wymiary: 200 x100 cm

Materiał: Wydruk na materiale BLOCKOUT wysokiej jakości

Rodzaj nadruku: pełnobarwny, jednostronny, 4+0. Kolor/grafika o wysokiej odporności na 

uszkodzenia

Wyposażenie: teleskopowy stojak, stopa aluminiowa, kaseta wymienna, poręczny 

pokrowiec. W pokrowcu karteczka z opisem zawartości.

Pakowanie: pokrowiec zabezpieczony w transporcie przed uszkodzeniami + opis 

zawartości pokrowca (rodzaj i liczba elementów).

Produkcja wg 4 różnych projektów przesłanych przez Zamawiającego + dostawa.

Wymagania dodatkowe: min. 1 rok gwarancji na produkt. Rollup bez nóżek bocznych 

(wysokiej jakości).

Dodatkowe informacje: min. 2 próbki do akceptacji

0,00

5. Torba bawełniana 2000

Wymiary: ok. 40 x 40 cm

Materiał: gruba tkanina bawełniana o gramaturze ok. 250 g +/-10%, bawełna naturalna 

100%, o bardzo dobrych parametrach wytrzymałościowych, materiał powinien być dobrej 

jakości, utrzymać kolor po kilku praniach. Kolor: granatowy

Opis: torba z długim uchem ok. 70 cm długości, wytrzymująca obciążenie ok. 5 kg.

Rodzaj nadruku: kolor biały (1+0)

Pakowanie: zbiorczo w kartony po 50 sztuk + opis zawartości (rodzaj materiału + liczba).

Produkcja (przygotowanie techniczne) + dostawa. Produkcja na podstawie projektu 

graficznego przesłanego przez Zamawiającego.

Dodatkowe informacje: min. 2 próbki do akceptacji

0,00
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Załącznik nr 2: Wykaz materiałów objętych zapytaniem ofertowym nr 20/POIR/2016

6. Tablica informacyjna 2

Wymiary: 120 x 80 cm

Materiał: plexi 8 mm z nadrukiem. Grafika drukowana na folii samoprzylepnej, przyklejana 

na plexi

Rodzaj podłoża: Bezbarwne.

Wykonanie: Każda z tablic montowana na 4 nierdzewnych dystansach w kolorze srebrnym

Nadruk: monochromatyczny

Produkcja wg dwóch różnych projektów graficznych przesłanych przez Zamawiającego + 

montaż na miejscu przez Wykonawcę, w siedzibie Zamawiającego.

0,00

7. Naklejki wypukłe 3D 200

Wymiary: 10 x 3 cm, prostokąt z zaokrąglonymi rogami

Rodzaj nadruku: offsetowy lub cyfrowy, pełny kolor (4+0)

0,00

8. Stojak na ulotki 2

Wymiary: szerokość 330 +/-10%, wysokość 1730 +/-10%, głębokość 330 +/-10%

Materiał: anodowane matowe aluminium, po 5 kieszonek plexi na ulotki A5 z każdej strony 

stojaka, kolor czarny ze srebrnymi bokami

Informacje dodatkowe: Stojak dwustronny.

Na nóżce (w podstawie) zalaminowana naklejka z logotypami UE - logotypy zostaną 

przesłane przez Zamawiającego. 

Dodatkowe informacje: min. 1 próbka do akceptacji
0,00

Suma brutto 0,00
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