
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest:  

Część 1 

lp. Nazwa 

Specyfikacja 

Nakład Termin realizacji ilustracja 

Opis Parametry 

1 

Metalowy kubek z 
uchwytem w postaci 
karabińczyka 

Kubek o pojemności 200 ml z trwałej stali 
nierdzewnej (naturalny kolor stali) z podwójnymi 
ściankami, z kolorowym karabińczykiem 
przytwierdzonym na stałe i szczelnie. Każdy kubek w 
opakowaniu kartonowym. Na kubku nadruk w 3 
wzorach graficznych wykonanych według wzorów 
przesłanych przez Muzeum po podpisaniu umowy  
podczas realizacji zamówienia. 2 wersji 
kolorystycznych karabińczyków (czarny, czerwony, 
zielony, niebieski, żółty) Nakład 150 sztuk, po 50 z 
każdego wzoru graficznego. 

Opakowanie: kartonik na każdy kubek 
Pojemność: 200 ml 
Wymiary kubka: Ø11x7,5 cm 
Znakowanie na kubku: grawer laserowy 
Powierzchnia znakowania: 4 cm x 75 cm  
Materiał: stal nierdzewna wewnątrz i na 
zewnątrz 
podwójne ściankami.                                                                                          
Uszko z karabińczykiem stal 
nierdzewna. 150 szt. 

21 dni od 
zawarcia 
umowy  

 

2 

Ceramiczny kubek z 
nadrukiem na całej 
powierzchni 

 
 
Kubek ceramiczny o poj. 330 ml. Pokryty specjalną 
powłoką umożliwiającą nadruk techniką sublimacji. 
Pakowany pojedynczo w biały kartonik. Na kubku 
nadruk w 5 wzorach graficznych wykonanych według 
wzorów przesłanych przez Muzeum po podpisaniu 
umowy  podczas realizacji zamówienia. Wnętrze 
kubka w 4 kolorach (czerwony, zielony, niebieski, 
żółty). Nakład 800 sztuk, po 160 sztuk z każdego 
wzoru graficznego. 

Pojemność: 330 ml 
Wysokość: 95 mm 
Średnica: 82 mm 
Materiał: ceramika 
Nadruk, sublimacja, barwny 
Powierzchnia nadruku o 200 x 80 mm 
Metoda nadruku: sublimacja, CMYK. 5 
wersje graficzne 800 szt. 

21 dni od 
zawarcia 
umowy  

 



3 Bidon plastikowy 900ml 

Bidon z wyprofilowanym czerwonym korpusem 
ułatwiającym trzymanie bidonu z dużą czarną 
nakrętką i białym dziubkiem typu push/pull. 

kolor: czerwony korpus, czarna 
zakrywka, dziubek biały  
materiał: tworzywo HDPE 
Pojemność: 900 ml 
Znakowanie: 5 cm, 2 kolory 500 szt. 

21 dni od 
zawarcia 
umowy   

4 Filiżanka ze spodkiem 

Lekkie szkło, podwójne ścianki, znakowanie według 
wzoru przesłanego przez Muzeum po podpisaniu 
umowy, podczas realizacji zamówienia. 

Filiżanka: 
Pojemność: 220 ml   
Wysokość 77 mm  
Średnica 100 mm 
Spodek: 
średnica: 14 cm 
Materiał: szkło 
Znaczenie: dwa miejsca 
Na filiżance 3/3 cm 5 KOLORY PANTONE 
Na spodku 3/3 cm 200 szt. 

21 dni od 
zawarcia 
umowy  

 

5 

Czapka z daszkiem typ 

wojskowy 

Czapka typ wojskowa z mocnej bawełny, z 4 

metalowymi wywietrznikami po bokach i metalowym 

regulowanym zapięciem. Nadruk na przedniej części 

wykonanych według wzorów przesłanych przez 

Muzeum po podpisaniu umowy  podczas realizacji 

zamówienia. 

Wymiar: jeden rozmiar materiał: 100% 

Bawełna znakowanie: 60x20 mm 

nadruk monochromatyczny  2 wersje 

graficzne po 150 szt. każdej wersji 

kolor:  300 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy  
 

6 Koszulka biała 

Koszulka T-shirt koloru białego, 100 % bawełna 
czesana typu Ring Spun, wykończenie standardowe, 
rękawy przyszyte po łuku, szycia mocno zagęszczone, 
przędza powinna być skręcona, podwójne szycia na 
ramionach i przy ściągaczu, wzmocniony lycrą 
ściągacz. Typ koszulki uniseks. Taśma wzmacniająca. 

Po 100 szt. każdego z rozmiarów: XL, L, 
M, S 
Gramatura: 190 g/m2 
Kolor koszulki: biały 
Znakowanie: 1 kolor czarny w dwóch 200 szt. 

21 dni od 
zawarcia 
umowy  

 



2 wzorach graficznych wykonanych według wzorów 
przesłanych przez Muzeum po podpisaniu umowy  
podczas realizacji zamówienia. 

miejscach: przód logo ¾ powierzchni 
koszulki, tył/plecy napis 20/4 cm 
 

7 Koszulka grafitowa 

Koszulka T-shirt koloru grafitowego, 100 % bawełna 

czesana typu Ring Spun, wykończenie standardowe, 

rękawy przyszyte po łuku, szycia mocno zagęszczone, 

przędza powinna być skręcona, podwójne szycia na 

ramionach i przy ściągaczu, wzmocniony lycrą 

ściągacz. Typ koszulki uniseks. Taśma wzmacniająca. 

2 wzory graficzne wykonane według wzorów 

przesłanych przez Muzeum po podpisaniu 

umowy  podczas realizacji zamówienia. 

Po 50 szt. każdego z rozmiarów: XL, L, 

M, S 

Gramatura: 190 g/m2 

Kolor koszulki: Grafitowy 

Znakowanie: kolor biały w trzech 

miejscach: przód, na 20/15,3 cm, 

rękawy  znak (logo) 6/6 cm 

 
200 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy  

8 Długopis 

Długopis piszący cienko, przyciskany  z ABS z miękkim 

uchwytem, niebieski wkład. Antypoślizgowa gumka, 

wyprofilowany korpus, metalowy klips, 4 kolory 

korpusu i gumki (czerwony, niebieski, żółty i zielony).  

Wymiary:Ø1,3x14 cm     

Nadruki: 55mm x 7mm 

Tampondruk 

Odblokowanie wkładu: wciśnięcie; 

Typ wkładu: wymienny 

wersje korpusu w 4 kolorach: czerwony, 

niebieski, żółty, zielony  5950 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy  

 

 

9 

Ołówek drewniany z 

gumką 
Czarny ołówek z drewna z grafitem HB, z zakończony 

białą gumką do ścierania. 

Wymiar: 186 x 7 mm 

Materiał: drewno 

Znakowanie: Tampondruk 1 kolor/1 

miejsce, około 65 mm x 6 mm 
4000 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy  

 

 



10 

Opaska biało-czerwona ze 

znakiem Polski Walczącej 
Opaska materiałowa z logiem Polski Walczącej na 

ramię zapinana na agrafkę 

Materiał: taśma rypsowa  

Szerokość:  100 mm 

Kolor:  biało-czerwony 

Wykończenie: obszycie z dwóch stron  

Zapięcie:  za pomocą agrafki 

Znaczenie: 1 kolor/1 miejsce 

Wymiary: 10x36 cm  
1000 szt.  

21 dni od 

zawarcia 

umowy   

11 

Opaska zwijająca 

odblaskowa biało-

czerwona 

Opaska odblaskowa samozaciskowa biało-czerwona z 

czarnym logo Muzeum. Wykonana z folii odblaskowej 

PCV ze sprężynującą blaszką w środku, od spodu 

czarny welur miły dla dłoni  Wymiary: 36x3 cm Nadruk: trwały 

nadruk UV 20x30mm czarny 
1200 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy   

12 Płaszcz przeciwdeszczowy 

Płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem, wykonany z 

wodoodpornego materiału, którego nośnikiem jest 

jednowarstwowe PCV. Płaszcz musi być szczelny, 

żeby stanowić  ochronę przed deszczem i wiatrem. 

Kaptur ściągany na troczki. Zapinany na plastikowe 

napy, mankiety również regulowane na napy. 

Długość za kolano. Płaszcz wyposażony ma być w 

zewnętrzne kieszenie kryte klapą i zapinaną z tyłu 

klapą wentylacyjną. W rozmiarach M-2XL w kolorze 

czerwonym 

Kolor czerwony, wymiary 100x130cm, 

Znakowanie: w dwóch miejscach, 1 

kolor (biały), przód logotyp muzeum 

około Ø 10 cm, tył napis 20/4 cm 
200 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy  

  

13 Saszetka typ Nerka 

Saszetka z komorą główną zamykaną na zamek 

błyskawiczny, mała kieszonka wewnątrz, regulowany 

pas z klamrą na zatrzask (plastik).  

Wymiary: ~35,5x5,5x15cm  

Materiał: 600D Polyester   

Znakowanie Tempodruk 1 kolor (biel), 

150x50 mm wersje saszetki w 2 

kolorach: czerwony, czarny 
500 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy   



14 

Torba bawełniana, 38 x 42 

cm 
Torba bawełniana, 38 x 42 cm, z długimi uszami, 

bawełna 100%, czarny kolor - 280g 

Materiał: bawełna 280g, 

wymiary:38x42cm,  

Znakowanie: 24x24 cm 

monochromatyczne – białe logo i 

schemat budynku po jednej stronie. 
600 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy  

 

 

15 Skarpety ze wzorem nr 1 

Skarpetki za kostkę, zwykłe. Bawełna w składzie 

ponad 60% z nadrukiem wg wzoru (schematyczne 

miniatury bombowca Lancaster na możliwie  całej 

powierzchni skarpetki oraz logo muzeum przy 

krawędzi skarpety po zewnętrznej stronie, wzorach 

graficznych wykonanych według wzorów przesłanych 

przez Muzeum po podpisaniu umowy  podczas 

realizacji zamówienia). Każda para skarpet spięta 

papierową metką z nadrukowanym logo.  

Rozmiary każdego wariantu 

kolorystycznego od 36 do 46 

1 wariant kolorystyczny: 

czarno-białe (wzór biały). 

Metka: ok 8/14 cm(po złożeniu 8/7 cm) 

z wyciętą zawieszką, gramatura papieru 

ok.300 g. Na metce logo Muzeum 4/4 

cm 
500 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy   

16 Skarpety ze wzorem nr 2 

Skarpetki za kostkę, zwykłe. Bawełna w składzie 

ponad 60% z nadrukiem wg wzoru nr 8 

(schematyczne miniatury czołgu Sherman oraz logo 

muzeum przy krawędzi skarpety wzorach graficznych 

wykonanych według wzorów przesłanych przez 

Muzeum po podpisaniu umowy  podczas realizacji 

zamówienia ). ). Każda para skarpet spięta papierową 

metką z nadrukowanym logo. 

różnokolorowe, rozmiary od 36 do 46 

1 wariant kolorystyczny: 

biło-czarne (wzór czarny) 

Metka: ok 8/14 cm(po złożeniu 8/7 cm) 

z wyciętą zawieszką, gramatura papieru 

ok.300 g. Na metce logo Muzeum 4/4 

cm 
500 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy    j.w. wzór nr 2 



17 Smycz z karabińczykiem 

Smycz o szerokości 1,5 cm z karabińczykiem, 

plastikową złączką, przedłużką i zaczepem na telefon, 

znakowanie również na przedłużce. Długość taśmy 

standardowa (ok. 100 cm z przedłużką, po złożeniu 

+/- 50 cm). Znakowanie nadruk powielonego kilka 

razy oznakowania na całej powierzchni smyczy, z 

dwóch stron; metoda sublimacji. 

 

wymiary: 1,5 cm Znakowanie: jeden 

kolor dwustronnie-metodą sublimacji, 

wersje kolorystyczne smyczy w 4 

kolorach: czerwony, czarny, zielony, 

szary 

materiał: płaski, poliestrowy 
5950 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy   

 

18 Smycz 

Smycz o szerokości 1,5 cm, w kolorze szarym, z 

wytrzymałym (wzmocniona linka) zaczepem na 

telefon. Długość taśmy standardowa (ok. 88 cm). 

Znakowanie nadruk powielonego kilka razy 

oznakowania na całej powierzchni smyczy, z dwóch 

stron; metoda sublimacji.  

wymiary: 1,5 cm 

Znakowanie: jeden kolor dwustronnie-

metodą sublimacji,  

kolor smyczy: szary  

materiał: płaski, poliestrowy 
1000 szt. 

21 dni od 

zawarcia 

umowy   

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest:  

Część 2 

 Nazwa 

Specyfikacja 

Nakład Termin realizacji ilustracja 

Opis Parametry 

1 Bransoleta survival'owa   

W bransoletce musza być: 
kompas, gwizdek i mocna linka o 
długości ok 3,5 metra  o 
wytrzymałości do 250 kg 
obciążenia.  Każda bransoletka 
zapakowana osobno znakowanie 
na opakowaniu kogo Muzeum. 

Linka 3,5 metra (250 kg 
obciążenia),  
kolor linki zielony,  
zapinka czarna plastik,  
materiał: tkanina, metal, plastik 
Znakowanie: nadruk na 
opakowaniu logo Muzeum min. 
40x40mm 300 21 dni 

 

2 Brelok karabińczyk z kompasem  Brelok z kompasem i karabinkiem 

Wymiary 6,5x3x1 cm  
Materiał: Plastic 
Znakowanie: Tampodruk 1 kolor, 
20x20 mm 800 21 dni 

  

3 Jo-jo z naturalnego drewna 

Jo-jo upside down wykonane z 

naturalnego drewna, nadruk 

laserowo grawerowany, 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 

 500 21 dni 

 

 



4 Kompas 

Profesjonalny kompas/busola  

z miarką w podziałce 1:25 000 do 

określania odległości na mapie. 

Cechy produktu: 

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej 

jakości. 

Kompas/busola w obudowie 

plastikowej. Wypełniony płynem, 

tarcza z kierunkami świata oraz 

punkty namiarowe, 

fluerescencyjne litery i wskazówka 

umożliwiają odczyt kierunku 

również po ciemku. 

Podziałka na tarczy pozwala na 

dokonanie odczytu w stopniach i 

dziesiętnych. Kompas ma 

plastikową obudowę.  

Długość: 7,5 cm      

Szerokość: 5,5 cm  

Wysokość: 2,5 cm 

Kolor: zielony 

Opakowanie: kolorowe, 

estetyczne pudełko znakowanie: 

na opakowaniu i kompasie logo 

4/4 m  

400 21 dni 

 

5 Parasol  

Automatyczny parasol, poszycie 

poliester, metalowa laska i szyny, 

drewniany uchwyt/rączka 

zaokrąglona. Parasol posiada 

solidny stelaż lakierowany na 

czarno, pasek spinający na nap.  

Średnica czaszy: około 103 cm  

Długość: około 85 cm 

Materiał: 100% poliester 

Rączka: Drewniana 

Kolorystyka czaszy: 

czerwony 50 szt. 

czarny 50 sztuk 

Rozmiar nadruku: jedno miejsce 

140 mm x 140 mm 

Kolor nadruku: biały 
100 21 dni  

6 

Temperówka z gumką  Gumka do zmazywania z 

temperówką w korpusie. Osłonka 

plastikowa z obu stron – z jednej 

strony zabezpieczająca gumkę, z 

drugiej spełniająca funkcję 

pojemnika na ścinki. Logo na 

plastikowym korpusie. 

Gumka do zmazywania 
Wymiary: 6,4 x 3,4 x 1,7 cm 
Materiał:  
Znakowanie: 
Znakowanie produktu: nadruk 
20x30 mm 
 

400 21 dni   



7 Układanka 

Plastikowa układanka logiczna, 

złożona z 15 przesuwanych 

elementów składających się na 

nadrukowany obrazek, na ramie 

logo Muzeum. 2 wersje graficzne 

 

Rozmiar: 75 x 75 x 6 mm  

Materiał: Plastik                

Znakowanie nadruk: CMYK 50x70 

mm 600 21 dni 

 

 

8 Wizytownik 

Etui na wizytówki wykonane z 

ciemnej ekoskóry z fakturką. 

Wykończone metalową 

oksydowaną blaszką z magnesem 

na której wykonane jest logo 

Muzeum. Wizytownik powinien 

móc zmieścić min. 10 wizytówek. 

Znakowanie: Grawer 

Materiał : Ekoskóra i stal 

Wymiary: 95x65x13 mm] 

Rozmiar znakowania: 85x9 mm 
300 21 dni 

  

9 Zakreślasz 3w1 

Piszące zakreślacze w trzech 

najbardziej uniwersalnych 

wariantach kolorystycznych w 

jednym korpusie. W jednym 

produkcie mamy do wyboru aż 

trzy kolory. Na korpusie 

nadrukowane logo muzeum o 

wymiarach 2cmx1cm i napisem 

Muzeum II Wojny Światowej 

Wymiary produktu: 14,4 x  2,8 cm 

Materiał: obudowa plastik  800 21 dni 

 

 

10 TORBA PAPIEROWA LUX A5 Torba papierowa na prezenty A5 

Wymiar:  160 x 70 x 220 mm  

Druk:   1 kolor Pantone / logo z 

apli 

Papier:  kreda 170g 

Uszlachetnienie:  folia błysk 

Uszy:   bawełniany sznurek z 

kolorze torby 

Wzmocnienia: dno + boki przy 

uszach – karton 450g 200  21 dni 

 



11 TORBA PAPIEROWA LUX – duża Torba papierowa na prezenty A4 

Wymiar:  240 x 90 x 330 mm    

Druk:   1 kolor Pantone / logo z 

apli 

Papier:  kreda 170g 

Uszlachetnienie:  folia błysk 

Uszy: bawełniany sznurek z 

kolorze torby 

Wzmocnienia: dno + boki przy 

uszach – karton 450g 900  21 dni 

 

12 TORBA PAPIEROWA – duża 

Torba papierowa na prezenty 

format A4 biała  

Ilość:  1.000 szt        

Kolor: biały 

Uszy:   skręcany papier 

Wymiar: 240 x 110 x 310 mm mm    

Nadruk:   1 kolor Pantone / 1 

strona 

Papier: gładki, 100g 500  21 dni  

13 Lusterko 

Jednostronne okrągłe lusterko w 

plastikowej obudowie w 3 

wersjach kolorystycznych 

(czerwony, niebieski, zielony). 

Wymiary: Ø6,5x0,5 cm  

Nadruki: 1 kolor, 35x35 mm       

wersje w 3 kolorach: czerwony, 

niebieski, zielony 
600 21 dni   

14 Plecak/worek z odblaskiem 

Czarny worek z odblaskowym 

pasem 2,5 cm z trokami (sznurek) 

połączonymi z dolnymi 

usztywnionymi rogami worka, 

gdzie troki przechodzą przez 

metalowe oczka.  

Materiał: poliester 190T.  

Wymiary: 37 x 40 cm 

Znakowanie: jedno miejsce 1 kolor-

biały, 20 x 20 cm 300 21 dni  

15 Magnesy dedykowane płaskie  

Druk pełno kolorowy na folii 

magnetycznej białej o grubości 0,4 

mm, w 4 wersjach graficznych 

wykonanych według wzorów 

przesłanych przez Muzeum po 

podpisaniu umowy  podczas 

Wymiar 60x90 mm 

Grubość folii magnetycznej: 0,4 

mm 

Nadruk: CMYK  1000 21 dni 

 



realizacji zamówienia (po 250 

każdego wzoru). Nadruk 

pełnokolorowy  

16 Notatnik A5 

Notatnik A5 z miękką okładką PU, 

96 kartkami w linie. Zamykany 

elastyczną opaską w 3 wersjach 

kolorystycznych: 

Wymiary: 21X14X1,5 CM 

Waga: 0.1 kg 

kolor, wersje w 3 kolorach 

okładek: czerwony, niebieski, 

czarny 

Materiał: Papier 

Nadruki na okładce: 70x90 mm  500 21 dni 

 

 

17 Silikonowa opaska na rękę 

Silikonowa opaska na rękę ze 

znakowaniem. Bransoletki 

gumowe  jednokolorowe wykonane z 

najwyższej jakości silikonu, 

wodoodporne, nie ulegające 

zarysowaniom i nie tracące koloru. W 

czterech kolorach: czarny, czerwony, 

niebieski, zielony, żółty, 5 wersje 

napisu. 

Wymiary 6x1 cm           

Nadruki 40x5 mm 5000 21 dni 

 

 

18 Notes A4 

Notes na spirali w miękkiej 

oprawie, czarno-biały 

Format A4 okładka g. 350 nadruk 

na całą stronę, wewnątrz na 

każdej kartce okrągłe logo w 

pieczęci (szare), gramatura 

papieru wew. 80g. 850 21 dni    

 

 

Dotyczy wszystkich części: 

Prawo opcji: 
1. 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. 



a) 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); 

b) cena jednostkowa  w ramach prawa opcji będzie identyczna jak dla zamówienia podstawowego, określona w Formularzu oferty złożonym przez 

Wykonawcę (załącznik nr 2 SIWZ),    

c) 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. 

d) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę poszczególnymi odrębnymi zapotrzebowaniami/oświadczeniami z 

podaniem domawianego asortymentu, jego ilości i wartości. 

e) zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w okresie do 1 roku od dnia zawarcia umowy dla zamówienia podstawowego. 

f) 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. 
 

 


