Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nakład

Nazwa

Opis

Specyfikacja

Kubek
metalowy,
emaliowany z
uchem

pojemność 300
ml, nadruk na
czaszy z dwóch
stron, w środku
jeden kolor; wzór
nadruku
przekazuje
Muzeum

wykonanie z metalu,
wymiar Ø98x90 mm

1x150

Podkładka pod
mysz

Prostokątna
podkładka pod
mysz; wzór
nadruku
przekazuje

nadruk sublimacyjny,
materiał: mikroguma i
poliester, wymiary:
245x187x3 mm; wzór
własny

1x100

Ilustracja

Termin realizacji
maksymalny

21 dni

21 dni

Muzeum

Czapka z
daszkiem
dziecięca

Czapka, dziecięcy
rozmiar
uniwersalny; jeden
kolor; nadruk na
przedniej części;
wzór nadruku
przekazuje
Muzeum

Bawełniana chusta,
jednobarwna z
nadrukiem sitodruk
Chusta bandana
przesłanym przez
Muzeum, do 4
kolorów;
Przypinka okrągła
"button" zapinana
z tyłu na agrafkę,
Przypinka
nadruk
okrągła
pełnokolorowy
według grafiki
przesłanej przez
Muzeum

Bawełna 155g/m2, 5
paneli, zapinana na rzep

1x150

bawełna 140 g/m2, jeden
kolor, nadruk 3 kolory,
wymiar 60x60 cm, każdy
z boków chusty
zakończony obszyciem

1x500

metal, średnica 32 mm, z
tyłu metalowa agrafka w
kolorze złotym lub
srebrnym

1x1000

21 dni

21 dni

21 dni

Gumka do
mazania z
temperówką

Gumka do mazania
z temperówką, 1
wariant
kolorystyczny,
zakończenie
plastikową osłonką
na gumkę oraz
temperówkę

wymiary: 6,4 x 3,4 x 1,7
cm, plastik, zadruk pełny
metodą tampodruku 4
kolory, wzrór podany
przez Muzeum; logotyp
na plastikowym korpusie

3x500

Linijka

Drewniana linijka,
15 cm (wskaźnik w
cm i calach);

Nadruk metodą
tampodruku, 4 barwy;
wymiar 170×40×3 mm

1x500

Piórnik

Piórnik z główną
przegrodą na
zamek
błyskawiczny

Materiał: poliester;
nadruk sitodruk 4
barwy;wymiary: 44 x
23,5 x 22 cm cm

1x500

21 dni

21 dni

21 dni

notatnik A5 z
twardą okładką
wymiary: 21x14x1,5 cm;
PU, 96 kartkami
jeden wariant
papier 70 g/m² w kolorystyczny, tłoczenie
kolorze kości
na okładce oraz nadruk w
słoniowej, notes w
kolorze srebrnym
linie

1x200

Notatnik A5 z
wymiary: 21x14x1,5 cm;
papierową okładką
dwa warianty
250g , 40 kartkami
Notatnik
kolorystyczne, nadruk
papier 70 g/m² w
ekologiczny A5
metodą tampodruku na
kolorze kości
2/3 powierzchni okładki,
słoniowej, notes w
grzbiet szyty nicią
linie

2x500

Notatnik A5

21 dni

21 dni

Notatnik A5 z
wymiary: 21x14x1,5 cm;
Notes
papierową okładką
dwa warianty
ekologiczny A5 250g, 96 kartkami
kolorystyczne, nadruk
z planerem
papier 70 g/m² w
metodą tampodruku na
tygoniowym
kolorze kości
2/3 powierzchni okładki,
słoniowej,
grzbiet szyty na płasko

Automatyczny
parasol, poszycie
poliester, metalowa
laska i szyby,
drewniany
uchwyt/rączka
Parasol
zaokrąglona.
Parasol posiada
solidny stelaż
lakierowany na
czarno, pasek
spinający na nap
Filiżanka
wykonana z białej
ceramiki wraz ze
Filiżanka
spodkiem,
ceramiczna ze
znakowanie na
spodkiem
podstawie
materiału
przesłanego przez
Muzeum, każdy

2x100

Średnica czaszy ok. 103
cm; długość ok. 85 cm;
materiał 100% poliester,
rączka drewniana;
kolorystyka czaszy
czarna, nadruk po całej
czaszy srebrny oraz
logotyp w jednym
miejscu 140x140 mm w
barwie białej lub srebrnej

1x100

Pojemność 180 ml;
wysokość 71 mm,
średnica 78 mm,
znaczenie w dwóch
miejscach, kolory
panetone, materiał
ceramika

1x100

21 dni

21 dni

21 dni

zestaw
zapakowany
osobno w
kartonowe pudełko
w kolorze białym

Pióro wieczne (na
tłoczek)
Pióro kulkowe w Materiał: metal
kolorze czarnym Korpus: pokryty
zapakowane w
czarną farbą z logotypem
ozdobne pudełko naniesionym metodą
Pióro kulkowe
(Czarne nadrukiem tampodruku
oraz białym
Wykończenia:
logotypem max 2 chromowane
kolory)
Wymiar: 137 x Ø 10mm,
wymiary opakowania
17,5 x 5 x 2,5 cm
Etui na wizytówki
wykonane z
czarnej ekoskóry
ze srebrnym
znakowanie: grawer;
motywem z
materiał: ekoskóra i stal;
Wizytownik
fakturą;
wymiary 95x65x13 mm;
wykończenie
znakowanie 85x9 mm
metalową
oksydowaną
blaszką z
magnesem na

1x150

1x300

21 dni

21 dni

której wykonane
jest logo Muzeum.

Torba
papierowa
LUX

Wskaźnik
laserowy

Torba na prezent
format A4

wymiar 240x90x330
mm; druk do 5 barw
Pantone, papier kreda
170 g, uszy: bawełniany
sznurek w kolorze torby;
wzmocnienia: dno + boki
przy uszach - karton 450
g

Bezprzewodowy
wskaźnik laserowy
1 LED, posiada
przyciski
poprzedni/następny wymiary: 1,7 x 13,9 x
do przełączania
1,5 cm; na urządzeniu
slajdów
nadruk metodą
prezentacji,
tampodruku, na wierzchu
odbiornik USB w
opakowania nadruk
komplecie, w
CMYK (4+0)
pudełku
podarunkowym;
wykonanie
materiał ABS

1x1000

1x50

21 dni

21 dni

Skórzana
teczka

Jedwabna
apaszka

Apaszka

wymiar: 313 x 245 x 12
mm; na stronie 1 i 4
tłoczenie oraz nadruk
metodą tampodruku
(logotyp oraz obrys
linearny w kolorze
srebrnym). Środek
jedynie materiał
ekoskóra

1x50

65x65 cm, Metoda
jedwabna apaszka
nadruku: screen print
100%, splot
Druk jednostronny
diagonalny, 14
“przebice” koloru z
mm, w kolorze
prawej na lewą strone
czarnym z
okolo 90%
srebrnym
Wszyta metka z logo
nadrukiem, w
Muzeum
kartonowym
Opakowanie: kartonowe
opakowaniu z
eko-tektura o gramaturze
logotpem Muzeum
400 g/m z okienkiem
Zadruk na opakowaniu

1x50

Teczka
konferencyjna,
wykonana z
ekoskóry, format
A4

apaszka
poliestrowa,
wykoanana z
poliestrowego
szyfonu,

50 x 50 cm, dwa rodzaje
nadruku, pełnokolorowe,
kartonoww opakowaniw
z logotypem Muzeum

2x100

21 dni

21 dni

21 dni

kosmetyczka

ekologiczny
długopis

Kosmetyczka
uszyta z aksamitu z
wewnętrzną
podszewką i
metalowym
zamkiem w
srebrnym kolorze

wymiar 22,5 x 17,5 cm,
srebrny nadruk oraz
czarny lub biały nadruk
logotypu, gramatura
materiału min. 155 g

1x150

kartonowe gogle
VR

Tekturowe gogle
wirtualnej rzeczywistości
do złożenia przez
użytkownika z
magnesem działającym
jako przycisk. Mieści
telefony do wymiaru 143
x 77 mm. Zapakowane w
pojedynczą foliową
torebkę. Znakowanie w
barwach CMYK na całej
przedniej powierzchni
gogli (miejsce z
wypustką na obiektyw).

5x2000

Ekologiczny
długopis
wykonany ze
specjalnie
zrolowanego
papieru
zamykany za
pomocą
papierowej
zatyczki.
Długopis z

145 x śr. 9 mm, trzy
warianty kolorystyczne,
zadrukowane
jednobarwne logo

3x500

21 dni

21 dni

21 dni

niebieskim
wkładem.

Długopis

Metalowy
długopis z
grawerowanym
logotypem
Muzeum

Materiał: aluminium
Kolor: czarny, czerowny,
biały, czerwono-czarny,
niebiesko-czarny, czarny,
zielono-czarny
Wykończenia:
chromowane
Wymiar:
135 mm
x Ø 10 mm; Znakowanie:
grawer

5x1000

Ołówek
drewniany z
gumką

ołówek drewniany
w 4 wariantach
kolorystycznych z
grafitem HB,
zakończony białą
gumką do
ścierania, dwa
warianty
kolorystyczne

wymiar: 186x7 mm;
materiał drewno,
znakowanie tampondruk
kolor 1

5x1000

21 dni

21 dni

torba
bawełniana

torba
bawełniana

Puzzle

Torba bawełniana,
38x42 cm, z
znakowanie linearne po
długimi uszami,
całej powierzchni (2-4
bawełna 100%,
linii)
czarny kolor - 280
g
Torba bawełniana,
38x42 cm, z
znakowanie do 4 barw do
długimi uszami,
2/3 powierzchni jednej
bawełna 100%,
połaci
biały lub naturalny
kolor - 280 g
Puzzle wykonane
są z tektury, która
jest lakierowana z
wierzchu.
Dodatkowo puzzle
wykończone są
błyszczącą folią.
Puzzle składają się
z 96 elementów, a Wymiary: Wys. 28 cm x
maksymalny
Szer. 19 cm; nadruk
obszar nadruku
CMYK (4+0)
wynosi 193 x 283
mm + 5mm spady
z każdej strony.
Każde puzzle
zapakowane będą
w kartonik z
nadrukiem obrazka
do złożenia.

1x100

1x400

4x150

21 dni

21 dni

21 dni

koszulka
bawełniana

Koszulka T-shirt
koloru białego, 100
% bawełna czesana
typu Ring Spun,
wykończenie
standardowe,
rękawy przyszyte
po łuku, szycia
mocno
zagęszczone,
Po 50 szt. każdego z
przędza powinna
rozmiarów: XL, L, M, S
być skręcona,
Gramatura: 190 g/m2
podwójne szycia
Kolor koszulki:
na ramionach i
Grafitowy
przy ściągaczu,
Znakowanie: kolor biały
wzmocniony lycrą
w trzech miejscach:
ściągacz. Typ
przód do 2/3
koszulki uniseks.
powierzchni, rękawy
Taśma
znak (logo) 6/6 cm
wzmacniająca. 1
wzór graficzny
wykonane według
wzorów
przesłanych przez
Muzeum po
podpisaniu
umowy podczas
realizacji
zamówienia.

4x50

21 dni

Smycz o
szerokości 1,5 cm
z karabińczykiem,
plastikową złączką,
przedłużką i
zaczepem na
telefon,
wymiary: 1,5 cm
znakowanie
Znakowanie: jeden kolor
również na
dwustronnie-metodą
przedłużce.
sublimacji,
smycz z
Długość taśmy
wersje kolorystyczne
karabińczykiem
standardowa (ok.
smyczy w 4 wariantach
100 cm z
kolorystycznych;
przedłużką, po
materiał: płaski,
złożeniu +/- 50
poliestrowy
cm). Znakowanie
wg wzoru
przesłanego przez
Muzeum dwóch
stron; metoda
sublimacji.
Zestaw
drewnianych
długość kredki min. 9
kredek składający
cm; opakowanie w
się z minimum 12
kolorze ecru, zadruk na
podstawowych
zewnętrznej stronie
Zestaw kredek
kolorów,
CMYK cała
zapakowane w
powierzchnia,
tekturowe pudełko
WYMIAR:90.0x90.0x8.0
z nadrukiem
mm;
przekazanym przez
Muzeum

4x1000

1x200

21 dni

21 dni

JO-JO

Jo-jo upside down
wykonane z
naturalnego
drewna, nadruk
naniesiony metodą
tampodruku,
wymiary logotypu
4,8 x 2,3 Między
dwoma
drewnianymi
kółkami
umieszczony jest
bawełniany
sznurek,
odpowiednie
poruszanie nim
powoduje, że kółka
podnoszą się i
opuszczają. Na
zewnętrznej stronie
obydwu kółek
wykonane laserem
logo Muzeum.

Wymiary: fi=5,6 x 2,5
cm
Materiał: drewno
Znakowanie: grawer
laserowy, fi=25mm

1x250

21 dni

ceramiczny
kubek

Kubek ceramiczny
o poj. 330 ml.
Pokryty specjalną
powłoką
umożliwiającą
nadruk techniką
sublimacji.
Pakowany
Pojemność: 330 ml
pojedynczo w biały
Wysokość: 95 mm
kartonik. Na kubku
Średnica: 82 mm
nadruk w 5
Materiał: ceramika
wzorach
Nadruk, sublimacja,
graficznych
barwny
wykonanych
Powierzchnia nadruku o
według wzorów
200 x 80 mm
przesłanych przez
Metoda nadruku:
Muzeum po
sublimacja, CMYK. 5
podpisaniu umowy
wersje graficzne
podczas realizacji
zamówienia.
Wnętrze kubka w 4
kolorach. Nakład
800 sztuk, po 200
sztuk z każdego
wzoru graficznego.

4x200

21 dni

Jednowarstwowy
kubek z nakręcaną
pokrywką,
wykonany w 50%
z włókna słomy
pszenicy i w 50% z Pojemność wynosi 350
ml. 50% Wheat straw
tworzywa
kubek ze słomy
fibre, 50% Polipropylen;
sztucznego PP.
pszenicznej Posiada silikonowy zadruk CMYK matoda
sitodruku lub
uchwyt w
tampodruku
czerwonym
kolorze, na czaszy
kubka nadruk deseń przesłany
przez Muzeum

Płócienny
pleckak ze
sznurkiem

Płócienny plecak
wykonany z
bawełny,
ramiączka
wykonane z
grubego sznurka
średnica ok. 1
cm,łŁączone
ramiączka
Wzmocnione
otwory na
ramiączka
Wzmocniony
materiał przy
otworach, jeden
kolor, nadruk po

Gramatura: 140 g/m²
Skład: 100% bawełna
Wymiary:38 x 48 cm,
nadruk metodą sitodruku
CMYK

1x100

1x300

21 dni

21 dni

obu stronach 4
barwy, cała
powierzchnia
zewnętrzna

ka zwijana z
klipsem do
identyfikatora

wysuwana linka do
identyfikatora
średnica: ok. 31
mm
bezpieczne
zapięcie na
zatrzask
metalowe zapięcie
(klips-żabka) z tyłu
do przymocowania
na pasku lub
odzieży
długość linki:
60cm
kolor: czarny

na przodzie retraktora
monochromatyczby
logotyp Muzeum o
średnicy 20 mm

2x250

21 dni

Materiał: 100% jedwab
Wymiar: 53X53cm
Metoda nadruku: screen
print
Druk jednostronny
“przebice” koloru z
Jedwabna apaszka
prawej na lewą strone
z nadrukiem,
Apaszka
okolo 90%
zapakowana w
Wszyta metka z logo
opakowanie.
Muzeum
Opakowanie: kartonowe
eko-tektura o
gramaturze 400 g/m z
okienkiem
Zadruk na opakowaniu
Czapka wojskowa z
Wymiar: jeden rozmiar,
mocnej bawełny z
regulacja na pasku
czterema
Materiał: 100% bawełna
Czapka
metalowymi
Znakowanie: 60x60 mm
wojskowa typu wywietrznikami po
Nadruk
Soldier
bokach i
monohromatyczny
metalowym
Wersje w dwóch
zapięciem.
kolorach: khaki, czarny
Dwa rodzaje.
Etui na karty
Materiał: eko-skóra
kredytowe,
Wymiary: 8 x 10,7 cm
Etui na karty
dokumenty i
Wersje w dwóch
kredytowe
wizytówki z trzema kolorach: biały, czarny
kieszeniami z
Zadruk: punktowy
karabińczykiem.
kolorowy + logo

1x100

2x500

2x80

21 dni

21 dni

21 dni

Dwa rodzaje.

Muzeum

ETUI
Wymiary: 161 x 62 x 39
mm
Materiał: Poliuretan / PU
Rodzaj zapięcia: Zawias
sprężynowy
Etui na okulary ze
Wersje w dwóch
ściereczką do
kolorach: biały, granat z
Etui na okulary
okularów z
nadrukiem
ze ściereczką
wyhaftowanym
Znakowanie: punktowe
do okularów
logo.
białe lub/i czarne + kolor
Dwa rodzaje.
ŚCIERECZKA
Materiał: mikrofibra (180
g/m²)
Kolor: biały
Wymiar: 13x13 cm
Wymiar haftu: 3x2 cm
Kolof haftu: czarny

2x100

21 dni

Etui na
słuchawki

Karty Piotruś
Pan

Wymiary: Ø83 x 35 mm
Materiał: Poliuretan / PU
Okrągłe etui na
Rodzaj zapięcia: zamek
słuchawki na
błyskawiczny w kolorze
zamek
etui
błyskawiczny z
Wersje w dwóch
kieszonką z
kolorach: biały, granat, z
siateczki w środku.
nadrukiem
Dwa rodzaje.
Znakowanie: punktowe
białe lub/i czarne + kolor

2x100

Format 63x89mm
Sztywny papier 300g/m2
Folia matowa
Zaokrąglone narożniki
Druk dwustronny
Opakowanie: karton z
zadrukiem 250g/m2 +
folia połysk

1x500

Karty do gry z
grafiką włąsną.
Talia 25 kart.

21 dni

21 dni

Kosmetyczka

Wymiary: 19,5 x 8,5 x
10,0 cm
Materiał: Poliester 300D
Rodzaj zapięcia: zamek
Kosmetyczka
błyskawiczny w kolorze
materiałowa,
kosmetyczki
zamykana na
Wersje w dwóch
zamek
kolorach: biały, granat, z
błyskawiczny, z 1
nadrukiem
główną przegrodą i
Metoda znakowania:
uchwytem.
Sitodruk, Transfer
Dwie wersje.
Znakowanie: punktowe
białe lub/i czarne + kolor
Pakowana pojedynczo w
worek foliowy

2x100

21 dni

Krawat

Materiał: żakard, tkane
logo na materiale
gramatura materiału:
min. 120 gr/m², wzór
wraz z logo jest tkany w
procesie produkcji
Jedwabny krawat z
tkaniny.
haftem u dołu, od kolor: czarny, granatowy,
spodu wszyta
grafitowy/szary
metka z logo
wymiary: 150 cm
Muzeum.
długości, 10 cm
Trzy wersje.
szerokości w najszerszym
miejscu
Opakowanie : kartonik z
okienkiem i z
nadrukowanym logo
Muzuem, eko-tektura o
gramaturze 400 g/m²

3x40

21 dni

Kubek
metalowy z
uchwytem w
postaci
karabinka

Pojemność: 220 ml
Wymiary kubka: Ø11x7,5
Kubek o
cm
pojemności 220 ml Znakowanie na kubku:
ze stali
grawer laserowy
nierdzewnej
Powierzchnia
(naturalny kolor
znakowania: 50x50 mm
stali) z
+ logo Muzeum
podwójnymi
Materiał: stal
ściankami, z
nierdzewna wewnątrz i
kolorowym
na zewnątrz
karabińczykiem
Uszko z karabińczykiem
przytwierdzonym
stal nierdzewna
na stałe, w
Kolor karabińczyku
opakowaniu
dostępny w trzech
kartonowym. Na kolorach (czarny, zielony,
kubku grawer
czerwony)
laserowy.
Opakowanie: kartonik z
Trzy rodzaje.
nadrukiem logo
Muzeum, eko-tektura o
gramaturze 400 g/m

3x600

21 dni

Manierka
wojskowa

Muszka
wiązana

Pojemność: 1600 ml
Wymiary: 19 x 15 x 10
cm
Waga: ok. 190 g
Wersje w dwóch
kolorach: czarny, khaki
Manierka
Wielkość graweru: ok.
aluminiowa z
9x6 cm + logo Muzeum
paskiem na ramię.
Pasek regulowany z
Dwa rodzaje.
mocnego materiału typu
"molle"
Regulacja długości w
zakresie od 99 do 145 cm
Kolor paska w kolorze
manierki
Tkanina: 100% bawełna
typ: wiązana
kolor: czarna,
szaraga/grafitowa z
punktowymy wzorami
Muszka wiązana w obwód: regulowany od
punktowe wzory.
37 do 48 cm
Dwie wersje.
wymiar: 11 x 6 cm,
Opakowanie: kartonik z
okienkiem z nadrukiem
logo Muzeum, ekotektura o gramaturze
400 g/m

2x100

21 dni

2x80

21 dni

Wymiary: 21 x 14 x 1,6
cm
Notatnik A5 z
Nadruki: 70x90 mm w
twardą okładką z
kolorze białym lub/i
miękką powłoką
czarnym + kolor + logo
Notatnik A5 PU, 96 kartkami w
Muzeum
linie. Zamykany
Wersje dostępne w 4
elastyczną opaską.
kolorach: biały, khaki,
Sześć rodzajów.
czarny, granatowy
Gumka w kolorze zeszytu
Notes nawiązujący
swoim wyglądem
Materiał: ekoskóra,
do stylu retro
papier
zapakowany w
Wymiary:
opakowanie.
225x155x20mm
Miękka okładka
Znakowanie produktu:
wykonana z
grawer laserem
ekoskóry i w
Notes zawiera: dwa
dwóch kolorach:
wymienne zeszyty jeden
czarnym i
Notes A5 retro
w linie, drugi gładki
brązowym.
Wersje w dwóch
Wewnątrz znajdują
kolorach okładki:
się dwa zeszyty,
brązowy, czarny
gładki oraz w linię.
Opakowanie: kartonowe
Można je bez
eko-tektura o
przeszkód
gramaturze 400 g/m z
wymienić
okienkiem
wsuwając w
Zadruk na opakowaniu
gumki. Notes
zamykany jest na

6x50

3x50

21 dni

21 dni

gumkę ze skórzaną
klamrą. Na okładce
grawer.
Trzy rodzaje.

Power bank
10000mAh

Power bank 10000
Wymiary: 15X7,5X0,9
mAh z aluminium.
CM
Odpowiedni do
Wersje w trzech
ładowania
kolorach: czarny, biały,
smartfona, dane
khaki
prądu wyjściowego
Materiał: Aluminium
DC5V/1A i
Pole znakowania: 100x50
DC5V/2A. Zawiera
mm, biała lub/i czarna
diodę wskazującą i
grafika + kolor
kabel USB z
Na urządzeniu
wtyczką micro
nadrukowana moc
USB.
urządzenia.
Trzy wersje.

3x600

21 dni

Skarpety ze
wzorem

Materiał: bawełna w
składzie minimum 70%
Rozmiary: od 36 do 46
(22-30,5 cm)
Wersje w dwóch
Skarpetki za kostke
kolorach: biały, czarny, z
z nadrukiem wg
miniaturami grafiki oraz
wzoru.
logo muzeum przy
Dwie wersji.
krawędzi skarpety
Wymiary nadruku na
metce: 70 x 30 mm +
skład materiału
Metka kartonowa

2x250

21 dni

Szelki z
karasiem

Szelki unisex z
nadrukiem,
zapakowana w
opakowanie.
Trzy wersje.

Stalowe żabki
Silne mocowanie
Guma galanteryjna
Elastyczne taśmy o
szerokości 4 -5 cm
Skórzane łączenia
Regulacja: 70-110 cm
Skład: poliester 74%,
elastodien 26%
Wersje w trzech
kolorach: granat, khaki i
grafitowy/szary
Grafika: punktowe wzory
monohromatyczne +
logo Muzeum
Opakowanie: kartonowe
eko-tektura o
gramaturze 400 g/m z
okienkiem
Zadruk na opakowaniu

3x40

21 dni

Wieszak na
torebki

Rozmiar: 45 x 45 x 7 mm
Nadruk: grawer
Elegancki składany Rozmiar nadruku: 25x25
uchwyt na torebkę
mm
z karabińczykiem.
Kolor: [szary/srebrny]
Grawerowane logo Materiał: ALLOY ZINC
obustronnie.
Opakowanie kartonowe
Dwie wersje.
eko-tektura o
gramaturze 400 g/m
Zadruk na opakowaniu

2x250

Zawieszka
identyfikator
do bagażu

Zawieszka
gumowa, na
Wymiary: 6x10 cm
rewersie
Materiał: guma, plastik,
identyfikator,
posiada pasek z
posiada karteczkę,
miękkiego, mocnego
na której można
plastiku
zamieścić swoje
4 wzory kolorystyczne z
dane adresowe i
garfiką przesłną przez
numer telefonu w
Muzeum + logo Muzeum
wersji PL/EN.
Cztery wersje.

4x100

21 dni

21 dni

Prawo opcji:
1.
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy. Realizacja prawa opcji polegać będzie na
domówieniu dodatkowych ilości wycenionego asortymentu. Przy czym prawo opcji nie może przekroczyć 100% wartości umowy podstawowej.
prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach (w tym między innymi: termin dostawy, warunki i terminy płatności, protokoły,
gwarancje) jak zamówienie podstawowe (warunki umowy podstawowej);
cena jednostkowa w ramach prawa opcji będzie identyczna jak dla zamówienia podstawowego, określona w Formularzu oferty złożonym przez
Wykonawcę (załącznik nr 2 SIWZ),
w przypadku, gdy wskutek zachodzących procesów technologiczno-materiałowych dostawa asortymentu o parametrach określonych w specyfikacji
nie będzie możliwa w tej sytuacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu asortyment o parametrach nie niższych niż w specyfikacji. Warunkiem
wprowadzenia zmian jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia na przynajmniej 3 dni przed terminem dostawy oraz uzyskanie
pisemnej zgody Zamawiającego.
o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę poszczególnymi odrębnymi zapotrzebowaniami/oświadczeniami z
podaniem domawianego asortymentu, jego ilości i wartości.
zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w okresie do 1 roku od dnia zawarcia umowy dla zamówienia podstawowego.
w przypadku nie skorzystania lub nie wykorzystania w pełnym zakresie przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie będą przysługiwały
żadne roszczenia odszkodowawcze, ani roszczenia o zwrot utraconych korzyści.

