Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z zamiarem zlecenia dostawy materiałów reklamowych ze znakowaniem, Fundacja Platforma Przemysłu
Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tarnobrzeskiej 9, (dalej „Zamawiający”), zwraca się ̨ z prośbą ̨ o
złożenie oferty.

1. Informacje ogólne o Zamawiającym
Zleceniodawca jest Fundacją Skarbu Państwa (instytucją non-profit), powołaną przez Ministerstwo Rozwoju w 2019
roku, której jednym z kluczowych działań jest budowa odpowiedniego środowiska wokół przemysłu 4.0. W tym celu
Zamawiający koordynuje i standaryzuje cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają
działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp do
najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach i
eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych.
Inicjatywa udziela także wsparcia eksperckiego w zakresie transformacji cyfrowej oraz podnosi kompetencje kadry
polskich przedsiębiorstw, organizuje szkolenia oraz promuje nowatorskie rozwiązania z obszarów, m.in.: inteligentnej
analizy danych, automatyzacji, komunikacji ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa.
Zleceniodawca pomaga polskim przedsiębiorcom w procesie modernizacji i transformacji cyfrowej biznesu, tak
aby prowadzone przez nich firmy były jak najbardziej konkurencyjne na rynku globalnym.
Więcej o zadaniach Zamawiającego można przeczytać na https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/co-robimy/

2. Informacje o przedmiocie zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych wraz z wykonaniem na nich znakowania logo
Platformy Przemysłu Przyszłości oraz dostarczenie ich do siedziby Platformy, ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom lub
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. Ostateczne miejsce dostawy zostanie uzgodnione przed zakończeniem realizacji
zamówienia. Opis i lista zamawianych materiałów reklamowych jest zawarta w Załączniku nr 1 do zaproszenia.

3. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zamówień,
tzn. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) zrealizowali z należytą starannością trzy dostawy, każda o wartości minimum 30 000 zł brutto,
przedmiotem każdej była dostawa materiałów promocyjnych oznaczonych logotypami.

4. Kryteria oceny ofert
4.1 Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze ofertę na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto - 55%
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Jakość – 45%
4.2 Punkty za kryterium „Cena brutto” zostaną obliczone według wzoru:
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗
× 55 = 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.3 Punkty za kryterium „Jakość” zostaną przyznane w skali punktowej do 45 pkt. Punkty zostaną przyznane na
podstawie oceny dołączonych do oferty próbek materiałów reklamowych. Jakość będzie oceniana jako staranność
wykonania i użyte materiały, trwałość, estetyka. Każda próbka może w tym kryterium otrzymać 7,5 pkt. Suma
liczby punktów za próbki będzie stanowiła ocenę oferty w kryterium „Jakość”.
4.4 Liczby punktów, o których mowa w pkt 4.2 i 4.3 po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
4.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiającą najkorzystniejszy
bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 4.1.
4.6 Cenę brutto oferty należy obliczyć w sposób podany w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do
zaproszenia. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. Cena oferty musi
być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
Zamawiający odrzuci ofertę:
•
•
•
•
•

w wypadku niezgodności oferowanych materiałów z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1,
niezawierającą wymaganych próbek wskazanych w pkt 7.2.2
złożoną przez Wykonawcę, który nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 3,
niezawierającą wszystkich wymaganych materiałów (Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych),
złożoną po terminie określonym w pkt 7.1.

5. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie 90 dni od daty podpisania umowy.

6. Wzór umowy
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zaproszenia.
Wzór umowy nie podlega negocjacjom.

7. Termin i miejsce składania ofert
1.

Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną, Formularz Ofertowy (Załącznik nr 2) oraz Wykaz
zrealizowanych dostaw (Załącznik nr 3) należy złożyć na adres: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości; ul.
Chmielna 73; 00-801 Warszawa; w terminie do dnia 4 czerwca 2021 do godz. 16:00. Z dopiskiem – DZIAŁ
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2.

ZAMÓWIEŃ – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą
rozpatrywane.
Razem z Formularzem Ofertowym należy złożyć:
2.1. Wykaz zrealizowanych dostaw, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do zaproszenia, potwierdzający
doświadczenie Wykonawcy w realizacji podobnych zamówień. Do wykazu należy dołączyć
referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień.
2.2. Próbki następujących materiałów reklamowych:
- powerbank
- kubek termiczny
- długopis stalowy
- parasol damski
- torbę z uchwytami i sznurkami
- ładowarkę indukcyjną
Próbki, muszą potwierdzać zgodność oferowanych materiałów z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w Załączniku nr 1. Zamawiający nie dopuszcza dostawy materiałów reklamowych
innych niż próbki dołączone do oferty. Próbki nie muszą być oznakowane logotypami.

3.
4.

Zamawiający zwróci próbki po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą lub po unieważnieniu
postępowania.
W wypadku pytań, prosimy o ich przekazanie e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl

8. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu
zamówienia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Niniejsze postępowanie, na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, jest prowadzone bez zastosowania przepisów tej ustawy.

9. Załączniki
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy,
Załącznik nr 3 – Wzór wykazu zrealizowanych dostaw,
Załącznik nr 4 – Wzór umowy.
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Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia

1.
2.

3.
4.

5.

Zamawiający wymaga materiałów wysokiej jakości, starannie wykonanych, trwałych, estetycznych i
zgodnych z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli.
Zamawiający wymaga dostawy oznakowanych materiałów reklamowych znakiem będącym logo Platformy
Przemysłu Przyszłości. Kolorystyka i budowa logo zaprezentowana jest poniżej. Oznaczenia muszą być
naniesione w technologii wymaganej przez Zamawiającego, w sposób czytelny i znajdować się w widocznych
miejscach na każdym produkcie.
Oznakowania powinny zostać wykonane zgodnie ze wzorami oraz z kolorami pantonów zawartych w
materiałach udostępnionych przez Zamawiającego.
Najpóźniej w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, przed przystąpieniem do produkcji docelowej
materiałów objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
próbne egzemplarze. Egzemplarze próbne muszą odpowiadać wszystkim wymaganiom Zamawiającego.
Próbne egzemplarze nie muszą być oznakowane logo identycznymi z docelowymi, ale technologia użyta do
naniesienia musi być identyczna z wymaganą przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona
akceptacji przedstawionych materiałów w terminie 5 dni.
Dopuszczalne warianty logo zaprezentowane są poniżej.
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Ilości poszczególnych materiałów reklamowych podane w poniższej tabeli określają maksymalne ilości jakie
Zamawiający planuje zamówić. Nie stanowią one jednak zobowiązania Zamawiającego do zrealizowania zamówienia
w takim zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości materiałów po cenach
zaproponowanych przez Wykonawcę.

LP. PRODUKT

WYMAGANA SPECYFIKACJA

•
•
•
•
•
•
1

POWERBANK

•
•
•
•
•

Typ baterii: litowo-polimerowa;
Pojemność baterii: 10000 mAh;
Napięcie wyjściowe (max): 12 V, Prąd ładowania
(max): 3 A; Szybkie ładowanie: 18 W;
Liczba wyjść m.in.: 2 USB;
Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, micro USB,
Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania
baterii,
Obudowa: aluminiowa
Kabel USB;
Kolor srebrny;
Wymiary: min. 140 x 70 x 14 mm, tolerancja 5%;
Gwarancja: 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Grawer, min. 28 mm szerokości
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•
•
•
•
•

2

3

SŁUCHAWKI
BEZPRZEWODO
WE ZAKRYWAJĄCE
CAŁE USZY

ŁADOWARKA
BEZPRZEWODO
WA
/INDUKCYJNA

•
•

Typ słuchawek: Nauszne, składane,
bezprzewodowe
Waga [g]: 155-250 g;
Typ membrany- dynamiczne
Średnica membrany [mm]: 32-40;
Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20; Pasmo
przenoszenia max. [Hz]: 20000;
Dynamika [dB]: min. 95; Impedancja [Ω]: min. 32;
Transmisja bezprzewodowa Bluetooth, Mikrofon;
Regulacja głośności; Sparowanie z 2 smartfonami
jednocześnie; Sterowanie głosowe, Technologia
PureBass lub podobna; Kolor: niebieski;
Wyposażenie: kabel audio, kabel do ładowania;
Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta
gwarancyjna Gwarancja: 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Tampodruk 1 kolor, min. 14 mm szerokości
• Interfejs bezprzewodowy;
• Kolor: czarny;
• Liczba urządzeń ładowanych jednocześnie: 1;
• Ładowanie przewodowe;
• Prąd wyjściowy - 1A;
• Długość przewodu: min. 1,2 m; przewód w
zestawie;
• Wejście USB; Zgodność ze standardem QI;
• Gwarancja: 24 miesiące;
• Wymiary: 110 x 85 x 80 mm (szer. x wys. gł.),
tolerancja do +/- 10mm
• Obsługuje funkcje szybkiego ładowania;
• Kompatybilność m.in.: Galaxy S7, Galaxy S7 Edge,
Galaxy S7 Edge+ Plus, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge,
Galaxy S6 Edge+ Plus, Galaxy Note 4, Galaxy Edge,
Galaxy S5 G900 G900F, Galaxy Note3 N9000
N9005, Galaxy Note3 Neo, Galaxy Note 4, Galaxy
Note 5 i inne urządzenie z funkcję ładowania
bezprzewodowego
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Nadruk UV1 kolor, min. 18 mm szerokości

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

50 szt.

50 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

•
•
•
4

5

PRZEJŚCIÓWKA
WIELOFUNKCYJN •
A – HUB
•
ADAPTER
•

DŁUGOPIS
AMBASADOR Z
FLAGĄ

Kabel USB 3w1 w zestawie: USB-C, micro USB
oraz Lightning;
Natężenie rzędu 3A;
Urządzenie dopasowuje odpowiednie napięcie do
urządzenia;
Nylonowy oplot;
Kolor czarny;
Prąd roboczy: USB Typ C 5V/2.4A; Prąd roboczy:
USB B1 5V/1A; Prąd roboczy: USB B2 5V/2.4A;

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Nadruk UV 1 kolor min. 18 mm szerokości
• Długopis metalowy,
• Kolor obudowy: czarny z dwukolorowym ringiem
imitujący barwy polskiej flagi
• Kolor wkładu: niebieski
• Etui z odchylanym wiekiem, okryte okleiną
skóropodobną. Klapka zamykana na magnes.

100 szt.

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Długopis – Grawer
Etui - nadruk UV 1 kolor min. 18 mm szerokości
•
•
•
•
6

DŁUGOPIS
STALOWY

Styl klasyczny
Kolor korpusu: srebrny, z nierdzewnej,
szczotkowanej stali
Startowy wkład koloru niebieskiego
Etui z odchylanym wiekiem, wykonane ze okleiny
skóropodobnej. Od wewnątrz wyściełane
atłasem. Kolor czarny.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Długopis – Grawer
Etui - nadruk UV 1 kolor min. 18 mm szerokości
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•
•
•
•
•
•
•

7

PLECAK NA
LAPTOPA

Materiał wodoodporny, odporny na zadrapania;
95% Polyester + 5% PU
Wymiary zewnętrzne min.: 45 x 30 x 10 cm,
tolerancja 3 cm na każdy wymiar;
Waga max: 1,5 kg;
Pojemność: 15-25 litrów;
Maksymalny rozmiar laptopa: 42.5 x 28 x 16cm,
tolerancja 2 cm na każdy wymiar;
Zewnętrzne złącze USB;
Kieszeń na laptopa w rozmiarze do 15,6” –;
• Kieszenie na drobiazgi i akcesoria;
• Uchwyt do ręki;
• Kieszeń na Tablet
• Kieszeń na Dokumenty
• łatwe przepuszczanie kabli poprzez różne
przedziały torby, umożliwiając ładowanie
urządzeń elektronicznych bez ich
wyjmowania.
• Wejście do słuchawek
• kieszeń na powerbank
• Szelki regulowane;
• Kolor: czarny
• Gwarancja 24 miesiące

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer – 1 kolor o szerokości 10 – 12 cm
•
•
•
•
8

KOMIN Z
NADRUKIEM

•
•

Indywidualny projekt
Kolor: - personalizowany projekt
Materiały: 97% Poliester, 3% Elastan,
Funkcje: Oddychający, Szybkoschnący, Ochrona
UV;
Wymiary: 22,7 x 53 cm, tolerancja ok. 2 – 3 cm
Gwarancja: 24 miesiące;

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer – 1 kolor min. 6 cm szerokości

•
•
•
9

PARASOL MĘSKI
•
•

3 razy składana laska,
Automatycznie otwierany - zamykany;
Stelaż: wykonana ze stali sprężynującej, włókien
szklanych oraz aluminium, stalowa rurka
teleskopowa, rączka drewniana, zakrzywiana,
Poszycie: poliester pongee,
Ilość drutów (paneli) min. 8 szt.
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•
•
•
•
•
•
•

Średnica: 95-105 cm,
Długość: 35 cm,
Waga: 200 – 430 g,
Odporny na wiatr do 80km/h,
Pokrowiec w kolorze parasola
Kolor: czarny
3 lata gwarancji

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer (1 kolor), Maksymalne pole
znakowania: 200x100 mm

10

11

PARASOL
DAMSKI

KUBEK
TERMICZNY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 x składany
Automatycznie składany – rozkładany
Stelaż - włókno szklane
Rodzaj rączki - tworzywo;
Waga 290 - 350 g
Długość po złożeniu (cm) – 27 - 32 cm;
Średnica (cm) - 95 – 105 cm;
Kolor czaszy i pokrowca: bordowy
Materiał: poliester pongee.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer (1 kolor), maksymalne pole
znakowania: 200x100 mm
• Kolor: Stalowy;
• Pojemność: 400 – 470 ml;
• Wymiary: 18,5 x 7,5 cm; wysokość tolerancja do
24 cm
• Waga: 150-370 g;
• System zamykania - automatycznie po puszczeniu
przycisku tzw. autoseal
• Podwójne ścianki stalowe, Próżniowa technologia
ścianek;
• Utrzymuje ciepło do 5h i zimno do 12h;
• Wolny od BPA;
• Pakowany w pudełko tekturowe;
• Gwarancja: 24 miesiące;
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Laser (1 kolor), Maksymalne pole znakowania: 200x65
mm
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•
•
•
•
•
•
BUTELKA Z
12 FILTREM DO
WODY

•
•
•

Pojemność wody filtrowanej [l]: 0.6;
Wydajność filtra: 60 l, 4 tygodnie;
Materiał bez BPA;
Łatwa do czyszczenia: wszystkie elementy można
myć w zmywarce;
Wymiary: 18 - 22,7 cm wysokość, 6,5 - 7,2 cm
średnica,;
Filtr redukujący substancje wpływające na smak i
zapach, Usuwanie chloru, Usuwanie metali
ciężkich, Zachowanie minerałów;
Liczba wkładów filtrujących w zestawie: 1,
mikrodysk,
Kolor: Niebieski;
Gwarancja: 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Preferowany: Druk UV full color,
Dopuszczalny: Grawer
Minimalne pole znakowania: 140x70 mm
• Wysokość: 40 cm +/- 2 cm
• Szerokość: 38 cm +/- 2 cm
• Długość rączek: 2x70 cm +/- 2 cm
• Materiał: bawełna, drelich 220-240 g/m2
13 EKOTORBY DUŻE • Kolor: Écru / granatowy

ZABAWKA
EDUKACYJNA
14
DLA DZIECI
MAŁYCH - 1

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer (do 8 kolorów), Maksymalne pole
znakowania: 300x300 mm
• Wiek dziecka: 5+;
• Język: polski;
• 2 tryby gry: swobodne samodzielne
programowanie robota, programowanie przy
użyciu kart sugerujących proste skojarzenia
logiczne;
• Zawartość: 1x zabawka robot edukacyjny, 4x
papierowe kostiumy postaci, 15x karteczek
kierunkowych,, 1x plansza dwustronna, 33x
karty,
• Możliwość korzystania z dodatkowej aplikacji na
Android czy Apple;
• Gwarancja 24 miesiące,
• Wymiary pudełka: 9,30 x 41,80 x 27,80 cm; +/-2
cm
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min. kreda mat 200g;
zadruk 4+0;
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•
•
•

ZABAWKA
EDUKACYJNA
15
DLA DZIECI
WIĘKSZYCH - 1

ZABAWKA
EDUKACYJNA
16
DLA DZIECI
WIĘKSZYCH - 2

ZABAWKA
EDUKACYJNA
17
DLA DZIECI
WIĘKSZYCH - 3

•
•
•

Wiek dziecka: 6+;
Język polski:
2 tryby gry: Tryb – rysowanie,Tryb – gra;
Zawartość zestawu: 1x Robot, 33x karty z
tajemniczymi rysunkiem 1x specjalna magiczna
lupa, 3x flamastry,1x instrukcja obsługi;
Możliwość korzystania z dodatkowej aplikacji na
Android czy Apple;
Wymiary: 9,30 x 41,80 x 27,80 cm, +/- 2 cm;
Gwarancja 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min. kreda mat 200g;
zadruk 4+0;
• Wiek dziecka: 10+;
• Język polski;
• Zabawka w postaci innowacyjnego laboratorium z elementów można stworzyć 5 różnych robotów,
które można samodzielnie zaprogramować lub za
pomocą aplikacji;
• W zestawie: 1 cybernetyczny mózg, 3 silniki
elektryczne, 2 czujniki podczerwieni, 1 czujnik
dotykowy, 1 głośnik i ponad 250 wymiennym
komponentów;
• Wymiary: 8,00 x 52,50 x 38,00 cm, +/- 2 cm;
• Gwarancja 24 miesiące;
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min. kreda mat 200g;
zadruk 4+0;
• Wiek dziecka: 8+;
• Język polski;
• Robot do złożenia; Po zbudowaniu robota dzieci
mogą zaprogramować go i zlecić mu transport
obiektów dzięki jego ruchomym ramionom;
• 5 trybów gry: programowanie, tańce, w czasie
rzeczywistym, samouczenie, notatki.
• Wymiary: 9,00 x 53,00 x 36,00 cm, +/-2 cm;
• Gwarancja 24 miesiące;
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min. kreda mat 200g;
zadruk 4+0;

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

15 szt.

15 szt.

15 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

18 PENDRIVE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

WIESZAK DO
19 ŁADOWANIA
TELEFONU - FILC

Pojemność: 32 GB;
Maksymalna prędkość odczytu: 150 MB/s
Maksymalna prędkość zapisu: 20 MB/s
Interfejs: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), Lightning;
Kolor: Czarno-Srebrny;
Szerokość: 17 mm, +/- 5 mm;
Wysokość: 59 mm, +/- 5 mm;
Grubość: 13 mm, +/- 5mm;
Waga: 6 – 10 g;
Temperatura robocza: 0–35°C funkcjonalnie
Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta);
Kompatybilność: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s,
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air™, iPad mini™, iPad mini 4, iPad Pro, iPad
z wyświetlaczem Retina, iPod® 5. generacji i
nowsze; ze złączem Lightning oraz systemem iOS
8.2
Funkcja ochrony plików dzięki 128-bitowemu
szyfrowaniu AES

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Grawer
• Kolor: niebieski/szary;
• Długość: 25,00 cm +/- 2 cm;
• Szerokość: 9,30 cm +/- 2 cm;
• Wysokość: 0,70 cm +/- 2 cm;
• Waga: 25-30 g;
• Materiał: Poliester/Filc
• Pakowanie w worek foliowy

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer maksymalny obszar znakowania 60x30mm
• Płócienna torba na zakupy ze sznurkiem oraz
długimi uchwytami,
• Gęstość materiału: 220 – 240 g/m2.;
• Materiał: Bawełna;
• Wymiary - 42 x 38 cm, +/-2 cm;
TORBA Z
• Długość ucha: ok. 70 x 2,5 cm
20 UCHWYTAMI I ZE • Wykończenie: brzegi obrębione, górne
SZNURKIEM
wykończenie podwójne, uchwyty wzmocnione
szwem krzyżykowym
• Torba pakowana w worek foliowy
• Kolor: Écru / granatowy
RODZAJ ZNAKOWANIA:

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

100 szt.

100 szt.

100 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

21

KUBEK
REKLAMOWY

Transfer (5 kolorów); Maksymalna powierzchnia
nadruku szer. ok. 30 cm x wys. 30 cm.
• wysokość: 85 – 110 mm, tolerancja +/-5 mm;
• średnica: 82 - 90 mm, tolerancja +/- 3mm;
• pojemność: 250 – 300 ml
• indywidualny projekt zgodny ze zdjęciem oraz
poniższą wizualizacją
• materiał: ceramika,
• nadruk: malowany środek i ucho
• zewnętrzna część kubka: kalka ceramiczna wokół
• ilość użytych kolorów w logo: 5
• ilość kolorów - ucho: 1
• ilość kolorów - wnętrze: 1
• kolorystyka pantone
Wizualizacja projektu:

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

500 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

Załącznik nr 2
Formularz Ofertowy
Nazwa firmy
Adres firmy
NIP/REGON
Osoba do kontaktu
Adres e-mail
Numer telefonu

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów reklamowych ze
znakowaniem, składamy ofertę z ceną brutto ……………………………. zł, wynikającą z poniższej kalkulacji:
* Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych ……………………

LP. PRODUKT

A

B

•
1

POWERBANK

•
•

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

MINIMALNA SPECYFIKACJA

OFEROWANA SPECYFIKACJA

ILOŚĆ

Cena
jednostkowa
netto w zł

Wartość
netto w zł
ExF

Kwota VAT
w zł

Wartość
brutto w zł
G+H

C

D

E

F

G

H

I

•
Typ baterii: litowo•
polimerowa;
Pojemność baterii: 10000 mAh;
•
Napięcie wyjściowe (max):
12 V, Prąd ładowania (max):

Typ baterii: ……………………
Pojemność baterii: ……………………
mAh;
Napięcie wyjściowe (max): …. V,
Prąd ładowania (max): …. A;
Szybkie ładowanie: …. W;

100 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

•
•
•

•
•
•
•
•

2

SŁUCHAWKI
BEZPRZEWODO
WE ZAKRYWAJĄCE
CAŁE USZY

3 A; Szybkie ładowanie: 18
W;
Liczba wyjść m.in.: 2 USB;
Wtyczki/Złącza: USB typ C,
USB, micro USB,
Informacje dodatkowe:
wskaźnik naładowania
baterii,
Obudowa: aluminiowa
Kabel USB;
Kolor srebrny;
Wymiary: min. 140 x 70 x 14
mm, tolerancja 5%;
Gwarancja: 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Grawer, min. 28 mm szerokości
• Typ słuchawek: Nauszne,
składane, bezprzewodowe
• Waga [g]: 155-250 g;
• Typ membrany- dynamiczne
• Średnica membrany [mm]:
32-40;
• Pasmo przenoszenia min.
[Hz]: 20; Pasmo
przenoszenia max. [Hz]:
20000;
• Dynamika [dB]: min. 95;
Impedancja [Ω]: min. 32;
• Transmisja bezprzewodowa
Bluetooth, Mikrofon;
Regulacja głośności;
Sparowanie z 2 smartfonami

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

•
•
•
•
•
•
•
•

Liczba wyjść USB …. szt.;
Wtyczki/Złącza: …..
Informacje dodatkowe:
……………………
Obudowa: ……………………
Kabel USB tak/nie;
Kolor ……………………;
Wymiary: ……………………,
Gwarancja: ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Grawer, min. 28 mm szerokości

•
•
•
•
•

•
•

Typ słuchawek: ……………………
Waga [g]: …………………… g;
Typ membrany: ……………………
Średnica membrany [mm]:
……………………;
Pasmo przenoszenia min. [Hz]:
……………………; Pasmo przenoszenia
max. [Hz]: ……………………;
Dynamika [dB]: ……………………;
Impedancja [Ω]: ……………………;
Dodatkowe funkcje: ……………………;
Kolor: ……………………;
Wyposażenie: ……………………,
Gwarancja: ……………………

•
•
•
RODZAJ ZNAKOWANIA:

50 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

•

3

ŁADOWARKA
BEZPRZEWODO
WA
/INDUKCYJNA

jednocześnie; Sterowanie
głosowe, Technologia
PureBass lub podobna;
Kolor: niebieski;
Wyposażenie: kabel audio,
kabel do ładowania;
Instrukcja obsługi w języku
polskim, Karta gwarancyjna
Gwarancja: 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Tampodruk 1 kolor, min. 14 mm
szerokości
• Interfejs bezprzewodowy;
• Kolor: czarny;
• Liczba urządzeń ładowanych
jednocześnie: 1;
• Ładowanie przewodowe;
• Prąd wyjściowy - 1A;
• Długość przewodu: min. 1,2
m; przewód w zestawie;
• Wejście USB; Zgodność ze
standardem QI;
• Gwarancja: 24 miesiące;
• Wymiary: 110 x 85 x 80 mm
(szer. x wys. gł.), tolerancja
do +/- 10mm
• Obsługuje funkcje szybkiego
ładowania;
• Kompatybilność
m.in.:
Galaxy S7, Galaxy S7 Edge,
Galaxy S7 Edge+ Plus, Galaxy
S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

Tampodruk 1 kolor, min. 14 mm
szerokości

•
•
•

Interfejs ……………………;
Kolor: ……………………;
Liczba urządzeń ładowanych
jednocześnie: ……………………;
• Ładowanie przewodowe;
• Prąd wyjściowy - ……………………;
• Długość przewodu: ……………………
• Wejście USB – tak / nie
……………………
• Gwarancja: ……………………;
• Wymiary: ……………………
• Obsługuje
funkcje
szybkiego
ładowania – tak / nie ……………………;
• Kompatybilność ……………………
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Nadruk UV1 kolor, min. 18 mm
szerokości

50 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
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Edge+ Plus, Galaxy Note 4,
Galaxy Edge, Galaxy S5 G900
G900F, Galaxy Note3 N9000
N9005, Galaxy Note3 Neo,
Galaxy Note 4, Galaxy Note 5
i inne urządzenie z funkcję
ładowania
bezprzewodowego

4

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Nadruk UV1 kolor, min. 18 mm
szerokości
• Kabel USB 3w1 w zestawie:
USB-C, micro USB oraz
Lightning;
• Natężenie rzędu 3A;
• Urządzenie dopasowuje
odpowiednie napięcie do
urządzenia;
• Nylonowy oplot;
PRZEJŚCIÓWKA
• Kolor czarny;
WIELOFUNKCYJN
• Prąd roboczy: USB Typ C
A – HUB
5V/2.4A; Prąd roboczy: USB
ADAPTER
B1 5V/1A; Prąd roboczy:
USB B2 5V/2.4A;
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Nadruk UV 1 kolor min. 18 mm
szerokości

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

•
•
•

•
•
•

•

Kabel USB 3w1 w zestawie:
……………………;
Natężenie ……………………;
Urządzenie dopasowuje
odpowiednie napięcie do
urządzenia – tak / nie
……………………;
Oplot: ……………………;
Kolor ……………………;
Prąd roboczy: ……………………; Prąd
roboczy: ……………………; Prąd
roboczy: ……………………;
Wbudowana dioda LED
sygnalizująca działanie – tak / nie
……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Nadruk UV 1 kolor min. 18 mm
szerokości

100 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
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•
•

•
•
5

DŁUGOPIS
AMBASADOR Z
FLAGĄ

Długopis metalowy,
Kolor obudowy: czarny z
dwukolorowym ringiem
imitujący barwy polskiej
flagi
Kolor wkładu: niebieski
Etui z odchylanym wiekiem,
okryte okleiną
skóropodobną. Klapka
zamykana na magnes.

•
•
•
•
•
•

Rodzaj: ……………………,
Kolor obudowy: ……………………
Kolor wkładu: ……………………
Etui ……………………,
Okleina: …………………….
Klapka …………………….

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Długopis – Grawer
Etui - nadruk UV 1 kolor min. 18 mm
szerokości

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Długopis – Grawer
Etui - nadruk UV 1 kolor min. 18
mm szerokości
•
•

•

6

DŁUGOPIS
STALOWY

•

•

Styl klasyczny
Kolor korpusu: srebrny, z
nierdzewnej, szczotkowanej
stali
Startowy wkład koloru
niebieskiego
Etui z odchylanym wiekiem,
wykonane ze okleiny
skóropodobnej. Od
wewnątrz wyściełane
atłasem. Kolor stalowy.
Chromowane końcówki

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Długopis – Grawer

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

•
•
•
•
•
•
•

Styl ……………………
Kolor korpusu: ……………………
Startowy wkład koloru
……………………
Etui ……………………
Okleina ……………………
Kolor …………………….
Końcówki: ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Długopis – Grawer
Etui - nadruk UV 1 kolor min. 18 mm
szerokości

50 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
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Etui - nadruk UV 1 kolor min. 18
mm szerokości
•

•

•
•
•

•
•
7

PLECAK NA
LAPTOPA

•
•
•
•
•

•
•
•
•
www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

Materiał wodoodporny,
odporny na zadrapania; 95%
Polyester + 5% PU
Wymiary zewnętrzne min.:
45 x 30 x 10 cm, tolerancja 3
cm na każdy wymiar;
Waga max: 1,5 kg;
Pojemność: 15-25 litrów;
Maksymalny rozmiar
laptopa: 42.5 x 28 x 16cm,
tolerancja 2 cm na każdy
wymiar;
Zewnętrzne złącze USB;
Kieszeń na laptopa w
rozmiarze do 15,6” –;
Kieszenie na drobiazgi i
akcesoria;
Uchwyt do ręki;
Kieszeń na Tablet
Kieszeń na Dokumenty
łatwe przepuszczanie kabli
poprzez różne przedziały
torby, umożliwiając
ładowanie urządzeń
elektronicznych bez ich
wyjmowania.
Wejście do słuchawek
kieszeń na powerbank
Szelki regulowane;
Kolor: czarny

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Materiał ……………………;
Wymiary zewnętrzne ……………………
Waga ……………………;
Pojemność: ……………………;
Maksymalny rozmiar laptopa:
……………………
Zewnętrzne złącze USB – tak / nie
……………………;
Otwieranie ……………………;
Wykończenie wnętrza
……………………
Kieszeń na laptopa w rozmiarze
…………………… - zamykanie
……………………;
Kieszeń na tablet w rozmiarze do
……………………” – zamykanie
……………………
Kieszenie na drobiazgi i akcesoria –
tak nie ……………………;
Uchwyt do ręki – tak / nie
……………………;
Szelki regulowane – tak / nie
……………………;
Kolor: ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer – 1 kolor o szerokości 10
– 12 cm

100 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
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•

Gwarancja 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer – 1 kolor o
szerokości 10 – 12 cm
•
•
•
•
8

KOMIN Z
NADRUKIEM

•
•

Indywidualny projekt
Kolor: - personalizowany
projekt
Materiały: 97% Poliester, 3%
Elastan,
Funkcje: Oddychający,
Szybkoschnący, Ochrona
UV;
Wymiary: 22,7 cm x 53 cm,
tolerancja ok. 2 – 3 cm
Gwarancja: 24 miesiące;

•
•
•
•
•

Kolor: ……………………
Materiały: ……………………
Funkcje: ……………………;
Wymiary: ……………………
Gwarancja: ……………………;

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer – 1 kolor min. 6 cm
szerokości

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer – 1 kolor min. 6
cm szerokości
•
•
•
9

PARASOL MĘSKI

•
www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

3 razy składana laska,
Automatycznie otwierany zamykany;
Stelaż: wykonana ze stali
sprężynującej, włókien
szklanych oraz aluminium,
stalowa rurka teleskopowa,
rączka drewniana,
zakrzywiana,
Poszycie: poliester pongee,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

…………………… razy składana laska,
Automatycznie otwierany zamykany – tak/nie ……………………
Stelaż: ……………………
Poszycie: ……………………
Ilość drutów (paneli) min.
…………………… szt.
Średnica: ……………………
Długość: ……………………,
Waga: ……………………,
Odporny na wiatr do ……………………,

50 szt.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ilość drutów (paneli) min. 8
szt.
Średnica: 95-105 cm,
Długość: 35 cm,
Waga: 200 – 430 g,
Odporny na wiatr do
80km/h,
Pokrowiec w kolorze
parasola
Kolor: czarny
3 lata gwarancji

•
•
•

Pokrowiec w kolorze ……………………
Kolor: ……………………
Gwarancja: ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer (1 kolor), Maksymalne
pole znakowania: 200x100 mm

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer (1 kolor),
Maksymalne pole znakowania:
200x100 mm
•
•
•
•
•
•
10

PARASOL
DAMSKI

•
•
•

3 x składany
Automatycznie składany –
rozkładany
Stelaż - włókno szklane
Rodzaj rączki - tworzywo;
Waga 290 - 350 g
Długość po złożeniu (cm) –
27 - 32 cm;
Średnica (cm) - 95 – 105 cm;
Kolor czaszy i pokrowca:
bordowy
Materiał: poliester pongee.

RODZAJ ZNAKOWANIA:

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

•
•
•
•
•
•
•
•
•

…………………… razy składany
Automatycznie składany –
rozkładany – tak / nie ……………………
Stelaż - ……………………
Rodzaj rączki - ……………………;
Waga ……………………
Długość po złożeniu (cm) –
……………………
Średnica (cm) ……………………
Kolor czaszy i pokrowca:
……………………
Materiał: …………………….

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer (1 kolor), maksymalne
pole znakowania: 200x100 mm

50 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
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11

KUBEK
TERMICZNY

BUTELKA Z
12 FILTREM DO
WODY

Termotransfer (1 kolor),
maksymalne pole znakowania:
200x100 mm
• Kolor: Stalowy;
• Pojemność: 400 – 470 ml;
• Wymiary: 18,5 x 7,5 cm;
wysokość tolerancja do 24
cm
• Waga: 150-370 g;
• System
zamykania
automatycznie
po
puszczeniu przycisku tzw.
autoseal
• Podwójne ścianki stalowe,
Próżniowa
technologia
ścianek;
• Utrzymuje ciepło do 5h i
zimno do 12h;
• Wolny od BPA;
• Pakowany
w
pudełko
tekturowe;
• Gwarancja: 24 miesiące;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Laser (1 kolor), Maksymalne pole
znakowania: 200x65 mm

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Laser (1 kolor), Maksymalne pole
znakowania: 200x65 mm
• Pojemność wody filtrowanej •
[l]: 0.6;
• Wydajność filtra: 60 l, 4
•
tygodnie;
•
• Materiał bez BPA;
•

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

Kolor: ……………………;
Pojemność: ……………………;
Wymiary: ……………………
Waga: ……………………
System zamykania - ……………………
Wykonanie/materiał ……………………;
Utrzymuje ciepło do …………………… i
zimno do ……………………;
Wolny od BPA – tak/nie
……………………;
Pakowany w pudełko tekturowe –
tak/nie ……………………;
Gwarancja: ……………………

Pojemność wody filtrowanej [l]:
……………………
Wydajność filtra: ……………………;
Materiał bez BPA – tak / nie
……………………;
Można myć w zmywarce – tak / nie
……………………;

50 szt.
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•

•

•

•
•
•

Łatwa do czyszczenia:
wszystkie elementy można
myć w zmywarce;
Wymiary: 18 - 22,7 cm
wysokość, 6,5 - 7,2 cm
średnica,;
Filtr redukujący substancje
wpływające na smak i
zapach, Usuwanie chloru,
Usuwanie metali ciężkich,
Zachowanie minerałów;
Liczba wkładów filtrujących
w zestawie: 1, mikrodysk,
Kolor: Niebieski;
Gwarancja: 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Preferowany: Druk UV full color,
Dopuszczalny: Grawer
Minimalne pole znakowania:
140x70 mm
• Wysokość: 40 cm +/- 2 cm
• Szerokość: 38 cm +/- 2 cm
• Długość rączek: 2x70 cm +/2 cm
• Materiał: bawełna, drelich
220-240 g/m2
13 EKOTORBY DUŻE
• Kolor: Écru / granatowy
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer (do 8 kolorów),
Maksymalne pole znakowania:
300x300 mm
www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

•
•

•
•
•

Wymiary: ……………………
Filtr redukujący substancje
wpływające na smak i zapach,
Usuwanie chloru, Usuwanie metali
ciężkich, Zachowanie minerałów –
tak/nie ……………………
Liczba wkładów filtrujących w
zestawie: ……………………
Kolor: ……………………;
Gwarancja: ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Preferowany: Druk UV full color,
Dopuszczalny: Grawer , Minimalne
pole znakowania: 140x70 mm

•
•
•
•
•

Wysokość: ……………………
Szerokość: ……………………
Długość rączek: ……………………
Materiał: ……………………, drelich
……………………
Kolor: ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer (do 8 kolorów), Maksymalne
pole znakowania: 300x300 mm

400 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

•
•
•

•
ZABAWKA
EDUKACYJNA
14
DLA DZIECI
MAŁYCH - 1

•

•
•

ZABAWKA
EDUKACYJNA
15
DLA DZIECI
WIĘKSZYCH - 1

Wiek dziecka: 5+;
Język: polski;
2 tryby gry: swobodne
samodzielne
programowanie robota,
programowanie przy użyciu
kart sugerujących proste
skojarzenia logiczne;
Zawartość: 1x zabawka
robot edukacyjny, 4x
papierowe kostiumy postaci,
15x karteczek
kierunkowych,, 1x plansza
dwustronna, 33x karty,
Możliwość korzystania z
dodatkowej aplikacji na
Android czy Apple;
Gwarancja 24 miesiące,
Wymiary pudełka: 9,30 x
41,80 x 27,80 cm; +/-2 cm

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana,
min. kreda mat 200g; zadruk
4+0;
• Wiek dziecka: 6+;
• Język polski:
• 2 tryby gry: Tryb –
rysowanie,Tryb – gra;
Zawartość zestawu: 1x
Robot, 33x karty z
tajemniczymi rysunkiem 1x
specjalna magiczna lupa, 3x

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

•
•
•
•
•
•
•

Wiek dziecka: ……………………;
Język: ……………………;
…………………… tryby gry:
……………………
Zawartość: ……………………,
Możliwość korzystania z
dodatkowej aplikacji ……………………;
Gwarancja ……………………,
Wymiary pudełka: ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min.
kreda mat 200g; zadruk 4+0;

•
•
•
•
•
•

Wiek dziecka: ……………………;
Język ……………………
…………………… tryby gry:
……………………
Możliwość korzystania z
dodatkowej aplikacji ……………………
Wymiary: ……………………
Gwarancja ……………………

15 szt.

15 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

•

•
•

ZABAWKA
EDUKACYJNA
16
DLA DZIECI
WIĘKSZYCH - 2

flamastry,1x instrukcja
obsługi;
Możliwość korzystania z
dodatkowej aplikacji na
Android czy Apple;
Wymiary: 9,30 x 41,80 x
27,80 cm, +/- 2 cm;
Gwarancja 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana,
min. kreda mat 200g; zadruk
4+0;
• Wiek dziecka: 10+;
• Język polski;
• Zabawka w postaci
innowacyjnego
laboratorium - z elementów
można stworzyć 5 różnych
robotów, które można
samodzielnie
zaprogramować lub za
pomocą aplikacji;
• W zestawie: 1
cybernetyczny mózg, 3
silniki elektryczne, 2 czujniki
podczerwieni, 1 czujnik
dotykowy, 1 głośnik i ponad
250 wymiennym
komponentów;
• Wymiary: 8,00 x 52,50 x
38,00 cm, +/- 2 cm;
• Gwarancja 24 miesiące;

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min.
kreda mat 200g; zadruk 4+0;

•
•
•
•
•
•
•

Wiek dziecka: ……………………
Język ……………………
Opis zabawki: ……………………
W zestawie: ……………………
Wymiary: ……………………
Gwarancja: ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min.
kreda mat 200g; zadruk 4+0;

15 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

ZABAWKA
EDUKACYJNA
17
DLA DZIECI
WIĘKSZYCH - 3

18 PENDRIVE

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana,
min. kreda mat 200g; zadruk
4+0;
• Wiek dziecka: 8+;
• Język polski;
• Robot do złożenia; Po
zbudowaniu robota dzieci
mogą zaprogramować go i
zlecić mu transport obiektów
dzięki
jego
ruchomym
ramionom;
• 5
trybów
gry:
programowanie, tańce, w
czasie
rzeczywistym,
samouczenie, notatki.
• Wymiary: 9,00 x 53,00 x
36,00 cm, +/-2 cm;
• Gwarancja 24 miesiące;
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka
drukowana,
min. kreda mat 200g; zadruk 4+0;
• Pojemność: 32 GB;
• Minimalna prędkość
odczytu: 150 MB/s
• Miminalna prędkość zapisu:
20 MB/s
• Interfejs: USB 3.1 Gen. 1
(USB 3.0), Lightning;
• Kolor: Czarno-Srebrny;

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

•
•
•
•
•
•

Wiek dziecka: ……………………;
Język ……………………;
Opis zabawki: ……………………
……………………
trybów
……………………
Wymiary: ……………………
Gwarancja ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min.
kreda mat 200g; zadruk 4+0;

•
•
•
•
•
•
•

Pojemność: ……………………;
Minimalna prędkość odczytu:
……………………
Minimalna prędkość zapisu:
……………………
Interfejs: ……………………
Kolor: ……………………
Szerokość: ……………………
Wysokość: ……………………

gry:

15 szt.

100 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

•
•
•
•
•
•
•

•

WIESZAK DO
19 ŁADOWANIA
TELEFONU - FILC

Szerokość: 17 mm, +/- 5
mm;
Wysokość: 59 mm, +/- 5
mm;
Grubość: 13 mm, +/- 5mm;
Waga: 6 – 10 g;
Temperatura robocza: 0–
35°C
Gwarancja: 24 miesiące
(gwarancja producenta);
Kompatybilność: iPhone 5,
iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone
6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s,
iPhone 6s Plus, iPad Air™,
iPad mini™, iPad mini 4, iPad
Pro, iPad z wyświetlaczem
Retina, iPod® 5. generacji i
nowsze;
ze
złączem
Lightning oraz systemem iOS
8.2
Funkcja ochrony plików
dzięki
128-bitowemu
szyfrowaniu AES

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Grawer
• Kolor: niebieski/szary;
• Długość: 25,00 cm +/- 2 cm;
• Szerokość: 9,30 cm +/- 2 cm;
• Wysokość: 0,70 cm +/- 2 cm;
• Waga: 25-30 g;
• Materiał: Poliester/Filc
• Pakowanie w worek foliowy

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

•
•
•
•
•
•

Grubość: ……………………
Waga: ……………………
Temperatura robocza:
……………………
Gwarancja: ……………………
(gwarancja producenta);
Kompatybilność: ……………………
Funkcja ochrony plików dzięki 128bitowemu szyfrowaniu AES – tak /
nie ……………………

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Grawer

•
•
•
•
•
•
•

Kolor: ……………………;
Długość: ……………………
Szerokość: ……………………
Wysokość: ……………………
Waga: ……………………
Materiał: ……………………
Pakowanie ……………………

100 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer maksymalny obszar
znakowania 60x30mm
• Płócienna torba na zakupy
ze sznurkiem oraz długimi
uchwytami,
• Gęstość materiału: 220 –
240 g/m2.;
• Materiał: Bawełna;
• Wymiary - 42 x 38 cm, +/-2
cm;
• Długość ucha: ok. 70 x 2,5
cm
• Wykończenie: brzegi
TORBA Z
obrębione, górne
20 UCHWYTAMI I ZE
wykończenie podwójne,
SZNURKIEM
uchwyty wzmocnione
szwem krzyżykowym
• Torba pakowana w worek
foliowy
• Kolor: Écru / granatowy

21

KUBEK
REKLAMOWY

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer (5 kolorów);
Maksymalna powierzchnia
nadruku szer. ok. 30 cm x wys.
30 cm.
• wysokość: 85 – 110 mm,
tolerancja +/-5 mm;
• średnica: 82 - 90 mm,
tolerancja +/- 3mm;
• pojemność: 250 – 300 ml

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer maksymalny obszar
znakowania 60x30mm
• Opis: ……………………,
• Gęstość materiału: ……………………
• Materiał: ……………………
• Wymiary - ……………………
• Długość ucha: ……………………
• Wykończenie: ……………………
• Torba pakowana ……………………
• Kolor: ……………………
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer (5 kolorów); Maksymalna
powierzchnia nadruku szer. ok. 30 cm x
wys. 30 cm.

•
•
•
•
•

wysokość: ……………………
średnic: ……………………
materiał: ……………………
kolor: ……………………
wnętrze: ……………………

100 szt.

500 szt.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

ucho: ……………………

indywidualny projekt
zgodny ze zdjęciem oraz
poniższą wizualizacją
materiał: ceramika,
nadruk: malowany środek i
ucho
zewnętrzna część kubka:
kalka ceramiczna wokół
ilość użytych kolorów w
logo: 5
ilość kolorów - ucho: 1
ilość kolorów - wnętrze: 1
kolorystyka pantone
Cena brutto oferty (suma pozycji od 1 do 21 z kolumny I)

…...............................................................................................
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

Załącznik nr 3

Wykaz zrealizowanych dostaw

L.p.

Przedmiot dostawy

1

Dostawa materiałów
promocyjnych oznaczonych
logotypami

2

Dostawa materiałów
promocyjnych oznaczonych
logotypami

3

Dostawa materiałów
promocyjnych oznaczonych
logotypami

Data zrealizowania
dostawy

Wartość brutto
dostawy

Odbiorca (Nazwa,
adres, dane
kontaktowe)

Uwaga: do każdej wymienionej dostawy należy dołączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie dostawy.

……………………………………………………………
Data i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …./P/FPPP/2021

zawarta dnia …………… r. w Warszawie, pomiędzy:

Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000784300, NIP: 7962990469, REGON: 383266132, zwaną dalej „ Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:

……………………………………………………,
……………………………………………………,

a

……………………………., reprezentowaną przez:
…………………………………………………………..
łącznie zwanymi dalej Stronami, o treści następującej:

§ 1.
Oświadczenia Stron
Strony oświadczają, że umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

§ 2.
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy, zwany dalej „Zamówieniem”, obejmuje wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego
materiałów reklamowych opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie zgodnie ze Opisem przedmiotu zamówienia oraz z
Formularzem Ofertowym, stanowiącą załącznik nr 4 do umowy w terminie 90 dni od daty podpisania niniejszej
umowy.
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3. Dostawa zostanie wykonana na adres: ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom albo ul. Chmielna 73, 00-801
Warszawa, według wyboru Zamawiającego, który zostanie przekazany Wykonawcy drogą mailową na adres
wskazany w § 6 ust. 2.

§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Strony uzgadniają, że za realizację Zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………………. zł
netto (słownie: ……………………………….), tj. ………….. złotych brutto (słownie: ..............................................),
ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Formularzu Ofertowym i ilości zamawianych
materiałów, zgodnie z poniższą tabelą:

LP. PRODUKT
1

POWERBANK

2

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE - ZAKRYWAJĄCE CAŁE
USZY

3

ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA/INDUKCYJNA

4

PRZEJŚCIÓWKA WIELOFUNKCYJNA – HUB ADAPTER

5

DŁUGOPIS AMBASADOR Z FLAGĄ

6

DŁUGOPIS STALOWY

7

PLECAK NA LAPTOPA

8

KOMIN Z NADRUKIEM

9

PARASOL MĘSKI

10

PARASOL DAMSKI

11

KUBEK TERMICZNY

12

BUTELKA Z FILTREM DO WODY

13

EKOTORBY DUŻE

14

ZABAWKA EDUKACYJNA DLA DZIECI MAŁYCH - 1

15

ZABAWKA EDUKACYJNA DLA DZIECI WIĘKSZYCH - 1
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ILOŚĆ

CENA ZA
SZTUKĘ

16

ZABAWKA EDUKACYJNA DLA DZIECI WIĘKSZYCH - 2

17

ZABAWKA EDUKACYJNA DLA DZIECI WIĘKSZYCH - 3

18

PENDRIVE

19

WIESZAK DO ŁADOWANIA TELEFONU - FILC

20

TORBA Z UCHWYTAMI I ZE SZNURKIEM

21

KUBEK REKLAMOWY

2.

Ceny jednostkowe podane w Formularzu Ofertowym pozostaną stałe, niezależnie od zamówionych ilości
poszczególnych materiałów reklamowych
3. Strony sporządzą protokół odbioru w dniu otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy Zamówienia.
4. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin nie
dłuższy jednak niż 10 dni w celu:
5.1. usunięcia stwierdzonych protokołem wad materiałów reklamowych, lub
5.2. dostarczenia materiałów reklamowych bez wad, lub których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu
w terminie określonym w § 2 ust. 2.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie materiałów reklamowych wolnych od
wad w miejsce wadliwych) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z
tego tytułu.
7. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 5, Zamawiający może od umowy
odstąpić w całości lub w części i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 4 ust. 2.
8. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od sporządzenia protokołu w
terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może z upływem tego terminu od umowy odstąpić w całości lub
w części.
9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich materiałów
reklamowych i zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy o numerze ………………………………….., w
terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą
wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru sporządzony bez zastrzeżeń przez Strony. Fakturę VAT należy
doręczyć Zamawiającemu pod adres .
10. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę jedynie części prawidłowych materiałów reklamowych
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby według własnego wyboru, zapłacić Wykonawcy część wynagrodzenia
za prawidłowo dostarczone materiały reklamowe, przy jednoczesnym wyznaczeniu w protokole odbioru
terminu do usunięcia stwierdzonych wad lub dostarczenia pozostałej części materiałów reklamowych .
11. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych.

§ 4.
Kary umowne
www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

1. W razie niewykonania Zamówienia w zakresie dotyczącym danego rodzaju artykułu Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia cząstkowego przewidzianego za ten rodzaj
artykułu.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 3 ust. 5, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia cząstkowego przewidzianego za ten rodzaj
artykułu.
3. Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,5% wynagrodzenia cząstkowego przewidzianego za dany rodzaj artykułu.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na
jego rzecz kary umowne.
5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z
wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci
Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy na osoby trzecie.

§ 5.
Poufność informacji
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszystkich okoliczności dotyczących spraw
Zamawiającego, poznanych w trakcie wykonywania umowy, chyba, że Zamawiający zwolni go pisemnie z tego
obowiązku lub obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. Obowiązek
zachowania tajemnicy dotyczy w tym samym zakresie wszystkich pracowników i współpracowników Wykonawcy.

§ 6.
Bieżąca komunikacja
1.

2.
3.

4.

Osobą upoważnioną do nadzoru nad realizacją umowy, w tym podpisywania protokołów wykonania usługi oraz
do bieżącej komunikacji w toku realizacji niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego: Paweł Jedynak, tel. 607 528
497, e-mail: pawel.jedynak@fppp.gov.pl
Osobą upoważnioną do bieżącej komunikacji w toku realizacji niniejszej umowy, ze strony Wykonawcy jest:
……………………, tel. ……………………, e-mail: ……………………
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnione do uzgadniania wszelkich form i metod realizacji zakresu
Umowy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych działań wynikających z Umowy, z wyłączeniem
zawierania aneksów, które okażą się konieczne do prawidłowego jej wykonywania.
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnego poinformowania o tej
zmianie drugiej Strony.

§ 7.
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Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z
zastrzeżeniem §6 ust. 4.

2.

Umowa została sporządzona i podlega przepisom prawa polskiego. We wszystkich kwestiach
nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące.

3.

Strony powinny dążyć do polubownego rozwiązywania spraw spornych mogących powstać na tle niniejszej
umowy lub w związku z nią. W przypadku braku porozumienia przez Strony sprawa sporu zostanie
przekazana do rozpatrzenia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.
5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

a)
b)
c)
d)
e)

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
załącznik nr 1: Odpis z Rejestru Przedsiębiorców lub CEiDG dotyczący Wykonawcy;
załącznik nr 2: Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
załącznik nr 3: Opis Przedmiotu Zamówienia;
załącznik nr 4: Formularz Ofertowy Wykonawcy
załącznik nr 5: Wzór protokołu odbioru Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do Umowy ……………………
z dnia …………………… roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.

Zamawiający wymaga materiałów wysokiej jakości, starannie wykonanych, trwałych, estetycznych i
zgodnych z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli.
7. Zamawiający wymaga dostawy oznakowanych materiałów reklamowych znakiem będącym logo Platformy
Przemysłu Przyszłości. Kolorystyka i budowa logo zaprezentowana jest poniżej. Oznaczenia muszą być
naniesione w technologii wymaganej przez Zamawiającego, w sposób czytelny i znajdować się w widocznych
miejscach na każdym produkcie.
8. Oznakowania powinny zostać wykonane zgodnie ze wzorami oraz z kolorami pantonów zawartych w
materiałach udostępnionych przez Zamawiającego.
9. Najpóźniej w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, przed przystąpieniem do produkcji docelowej
materiałów objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
próbne egzemplarze. Egzemplarze próbne muszą odpowiadać wszystkim wymaganiom Zamawiającego.
Próbne egzemplarze nie muszą być oznakowane logo identycznymi z docelowymi, ale technologia użyta do
naniesienia musi być identyczna z wymaganą przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dokona
akceptacji przedstawionych materiałów w terminie 5 dni.
10. Dopuszczalne warianty logo zaprezentowane są poniżej.
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Uwaga: prognozowane ilości poszczególnych materiałów reklamowych nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do
zrealizowania zamówienia w takim zakresie. Służą one do porównania ofert. Ostateczne ilości zostaną podane w
umowie w zależności od ceny i budżetu, jakim Zamawiający dysponuje na realizację zamówienia. Ceny jednostkowe
pozostaną stałe, niezależnie od zamówionych ilości poszczególnych materiałów reklamowych.

LP. PRODUKT

WYMAGANA SPECYFIKACJA

•
•
•
•
•
•
1

POWERBANK

•
•
•
•
•

Typ baterii: litowo-polimerowa;
Pojemność baterii: 10000 mAh;
Napięcie wyjściowe (max): 12 V, Prąd ładowania
(max): 3 A; Szybkie ładowanie: 18 W;
Liczba wyjść m.in.: 2 USB;
Wtyczki/Złącza: USB typ C, USB, micro USB,
Informacje dodatkowe: wskaźnik naładowania
baterii,
Obudowa: aluminiowa
Kabel USB;
Kolor srebrny;
Wymiary: min. 140 x 70 x 14 mm, tolerancja 5%;
Gwarancja: 24 miesiące

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Grawer, min. 28 mm szerokości
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POGLĄDOWE ZDJĘCIE

ILOŚĆ

100 szt.

•
•
•
•
•

2

•
SŁUCHAWKI
•
BEZPRZEWODO
WE
ZAKRYWAJĄCE
CAŁE USZY

Typ słuchawek: Nauszne, składane,
bezprzewodowe
Waga [g]: 155-250 g;
Typ membrany- dynamiczne
Średnica membrany [mm]: 32-40;
Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20; Pasmo
przenoszenia max. [Hz]: 20000;
Dynamika [dB]: min. 95; Impedancja [Ω]: min. 32;
Transmisja bezprzewodowa Bluetooth, Mikrofon;
Regulacja głośności; Sparowanie z 2 smartfonami
jednocześnie; Sterowanie głosowe, Technologia
PureBass lub podobna; Kolor: niebieski;
Wyposażenie: kabel audio, kabel do ładowania;
Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta
gwarancyjna Gwarancja: 24 miesiące

50 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Tampodruk 1 kolor, min. 14 mm szerokości
•
•
•
•
•
•

3

ŁADOWARKA
BEZPRZEWODO
WA
/INDUKCYJNA

•
•
•
•
•

Interfejs bezprzewodowy;
Kolor: czarny;
Liczba urządzeń ładowanych jednocześnie: 1;
Ładowanie przewodowe;
Prąd wyjściowy - 1A;
Długość przewodu: min. 1,2 m; przewód w
zestawie;
Wejście USB; Zgodność ze standardem QI;
Gwarancja: 24 miesiące;
Wymiary: 110 x 85 x 80 mm (szer. x wys. gł.),
tolerancja do +/- 10mm
Obsługuje funkcje szybkiego ładowania;
Kompatybilność m.in.: Galaxy S7, Galaxy S7 Edge,
Galaxy S7 Edge+ Plus, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge,
Galaxy S6 Edge+ Plus, Galaxy Note 4, Galaxy Edge,
Galaxy S5 G900 G900F, Galaxy Note3 N9000
N9005, Galaxy Note3 Neo, Galaxy Note 4, Galaxy
Note 5 i inne urządzenie z funkcję ładowania
bezprzewodowego

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Nadruk UV1 kolor, min. 18 mm szerokości
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50 szt.

•
•
•

4

•
PRZEJŚCIÓWKA
WIELOFUNKCYJN •
A
–
HUB •
ADAPTER

Kabel USB 3w1 w zestawie: USB-C, micro USB
oraz Lightning;
Natężenie rzędu 3A;
Urządzenie dopasowuje odpowiednie napięcie do
urządzenia;
Nylonowy oplot;
Kolor czarny;
Prąd roboczy: USB Typ C 5V/2.4A; Prąd roboczy:
USB B1 5V/1A; Prąd roboczy: USB B2 5V/2.4A;

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Nadruk UV 1 kolor min. 18 mm szerokości
•
•
•
•

5

DŁUGOPIS
AMBASADOR
FLAGĄ

Długopis metalowy,
Kolor obudowy: czarny z dwukolorowym ringiem
imitujący barwy polskiej flagi
Kolor wkładu: niebieski
Etui z odchylanym wiekiem, okryte okleiną
skóropodobną. Klapka zamykana na magnes.

Z

100 szt.
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Długopis – Grawer
Etui - nadruk UV 1 kolor min. 18 mm szerokości

•
•
•
•

6

DŁUGOPIS
STALOWY

Styl klasyczny
Kolor korpusu: srebrny, z nierdzewnej,
szczotkowanej stali
Startowy wkład koloru niebieskiego
Etui z odchylanym wiekiem, wykonane ze okleiny
skóropodobnej. Od wewnątrz wyściełane
atłasem. Kolor czarny.
50 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Długopis – Grawer
Etui - nadruk UV 1 kolor min. 18 mm szerokości
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•
•
•
•
•
•
•

7

PLECAK
LAPTOPA

NA

Materiał wodoodporny, odporny na zadrapania;
95% Polyester + 5% PU
Wymiary zewnętrzne min.: 45 x 30 x 10 cm,
tolerancja 3 cm na każdy wymiar;
Waga max: 1,5 kg;
Pojemność: 15-25 litrów;
Maksymalny rozmiar laptopa: 42.5 x 28 x 16cm,
tolerancja 2 cm na każdy wymiar;
Zewnętrzne złącze USB;
Kieszeń na laptopa w rozmiarze do 15,6” –;
• Kieszenie na drobiazgi i akcesoria;
• Uchwyt do ręki;
• Kieszeń na Tablet
• Kieszeń na Dokumenty
• łatwe przepuszczanie kabli poprzez różne
przedziały torby, umożliwiając ładowanie
urządzeń elektronicznych bez ich
wyjmowania.
• Wejście do słuchawek
• kieszeń na powerbank
• Szelki regulowane;
• Kolor: czarny
• Gwarancja 24 miesiące

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer – 1 kolor o szerokości 10 – 12 cm

•
•
•
•

8

KOMIN
NADRUKIEM

•
Z •

Indywidualny projekt
Kolor: - personalizowany projekt
Materiały: 97% Poliester, 3% Elastan,
Funkcje: Oddychający, Szybkoschnący, Ochrona
UV;
Wymiary: 22,7 x 53 cm, tolerancja ok. 2 – 3 cm
Gwarancja: 24 miesiące;

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer – 1 kolor min. 6 cm szerokości

•
•
•
9

PARASOL MĘSKI
•
•
•

3 razy składana laska,
Automatycznie otwierany - zamykany;
Stelaż: wykonana ze stali sprężynującej, włókien
szklanych oraz aluminium, stalowa rurka
teleskopowa, rączka drewniana, zakrzywiana,
Poszycie: poliester pongee,
Ilość drutów (paneli) min. 8 szt.
Średnica: 95-105 cm,
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50 szt.

•
•
•
•
•
•

Długość: 35 cm,
Waga: 200 – 430 g,
Odporny na wiatr do 80km/h,
Pokrowiec w kolorze parasola
Kolor: czarny
3 lata gwarancji

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer (1 kolor),
znakowania: 200x100 mm

10

PARASOL
DAMSKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maksymalne

pole

3 x składany
Automatycznie składany – rozkładany
Stelaż - włókno szklane
Rodzaj rączki - tworzywo;
Waga 290 - 350 g
Długość po złożeniu (cm) – 27 - 32 cm;
Średnica (cm) - 95 – 105 cm;
Kolor czaszy i pokrowca: bordowy
Materiał: poliester pongee.

50 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Termotransfer (1 kolor),
znakowania: 200x100 mm
•
•
•
•
•
•
11

KUBEK
TERMICZNY

•
•
•
•

maksymalne

pole

Kolor: Stalowy;
Pojemność: 400 – 470 ml;
Wymiary: 18,5 x 7,5 cm; wysokość tolerancja do
24 cm
Waga: 150-370 g;
System zamykania - automatycznie po puszczeniu
przycisku tzw. autoseal
Podwójne ścianki stalowe, Próżniowa technologia
ścianek;
Utrzymuje ciepło do 5h i zimno do 12h;
Wolny od BPA;
Pakowany w pudełko tekturowe;
Gwarancja: 24 miesiące;

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Laser (1 kolor), Maksymalne pole znakowania: 200x65
mm
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50 szt.

•
•
•
•
•
•
BUTELKA
12 FILTREM
WODY

Z •
DO
•
•

Pojemność wody filtrowanej [l]: 0.6;
Wydajność filtra: 60 l, 4 tygodnie;
Materiał bez BPA;
Łatwa do czyszczenia: wszystkie elementy można
myć w zmywarce;
Wymiary: 18 - 22,7 cm wysokość, 6,5 - 7,2 cm
średnica,;
Filtr redukujący substancje wpływające na smak i
zapach, Usuwanie chloru, Usuwanie metali
ciężkich, Zachowanie minerałów;
Liczba wkładów filtrujących w zestawie: 1,
mikrodysk,
Kolor: Niebieski;
Gwarancja: 24 miesiące

50 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Preferowany: Druk UV full color,
Dopuszczalny: Grawer
Minimalne pole znakowania: 140x70 mm
•
•
•
•
•

Wysokość: 40 cm +/- 2 cm
Szerokość: 38 cm +/- 2 cm
Długość rączek: 2x70 cm +/- 2 cm
Materiał: bawełna, drelich 220-240 g/m2
Kolor: Écru / granatowy

13 EKOTORBY DUŻE

400 szt.
RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer
(do 8 kolorów), Maksymalne pole
znakowania: 300x300 mm
•
•
•

•
ZABAWKA
EDUKACYJNA
14
DLA
DZIECI
MAŁYCH - 1
•
•
•

Wiek dziecka: 5+;
Język: polski;
2 tryby gry: swobodne samodzielne
programowanie robota, programowanie przy
użyciu kart sugerujących proste skojarzenia
logiczne;
Zawartość: 1x zabawka robot edukacyjny, 4x
papierowe kostiumy postaci, 15x karteczek
kierunkowych,, 1x plansza dwustronna, 33x
karty,
Możliwość korzystania z dodatkowej aplikacji na
Android czy Apple;
Gwarancja 24 miesiące,
Wymiary pudełka: 9,30 x 41,80 x 27,80 cm; +/-2
cm
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15 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min. kreda mat 200g;
zadruk 4+0;
•
•
•

•
ZABAWKA
EDUKACYJNA
15
DLA
DZIECI •
•
WIĘKSZYCH - 1

Wiek dziecka: 6+;
Język polski:
2 tryby gry: Tryb – rysowanie,Tryb – gra;
Zawartość zestawu: 1x Robot, 33x karty z
tajemniczymi rysunkiem 1x specjalna magiczna
lupa, 3x flamastry,1x instrukcja obsługi;
Możliwość korzystania z dodatkowej aplikacji na
Android czy Apple;
Wymiary: 9,30 x 41,80 x 27,80 cm, +/- 2 cm;
Gwarancja 24 miesiące

15 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min. kreda mat 200g;
zadruk 4+0;
•
•
•

•
ZABAWKA
EDUKACYJNA
16
DLA
DZIECI
•
WIĘKSZYCH - 2
•

Wiek dziecka: 10+;
Język polski;
Zabawka w postaci innowacyjnego laboratorium z elementów można stworzyć 5 różnych robotów,
które można samodzielnie zaprogramować lub za
pomocą aplikacji;
W zestawie: 1 cybernetyczny mózg, 3 silniki
elektryczne, 2 czujniki podczerwieni, 1 czujnik
dotykowy, 1 głośnik i ponad 250 wymiennym
komponentów;
Wymiary: 8,00 x 52,50 x 38,00 cm, +/- 2 cm;
Gwarancja 24 miesiące;

15 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Opaska/Wsuwka drukowana, min. kreda mat 200g;
zadruk 4+0;
•
•
•
ZABAWKA
•
EDUKACYJNA
17
DLA
DZIECI
•
WIĘKSZYCH - 3
•

Wiek dziecka: 8+;
Język polski;
Robot do złożenia; Po zbudowaniu robota dzieci
mogą zaprogramować go i zlecić mu transport
obiektów dzięki jego ruchomym ramionom;
5 trybów gry: programowanie, tańce, w czasie
rzeczywistym, samouczenie, notatki.
Wymiary: 9,00 x 53,00 x 36,00 cm, +/-2 cm;
Gwarancja 24 miesiące;

RODZAJ ZNAKOWANIA:
www.przemyslprzyszlosci.gov.pl

15 szt.

Opaska/Wsuwka drukowana, min. kreda mat 200g;
zadruk 4+0;

18 PENDRIVE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pojemność: 32 GB;
Maksymalna prędkość odczytu: 150 MB/s
Maksymalna prędkość zapisu: 20 MB/s
Interfejs: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0), Lightning;
Kolor: Czarno-Srebrny;
Szerokość: 17 mm, +/- 5 mm;
Wysokość: 59 mm, +/- 5 mm;
Grubość: 13 mm, +/- 5mm;
Waga: 6 – 10 g;
Temperatura robocza: 0–35°C funkcjonalnie
Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta);
Kompatybilność: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s,
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air™, iPad mini™, iPad mini 4, iPad Pro, iPad
z wyświetlaczem Retina, iPod® 5. generacji i
nowsze; ze złączem Lightning oraz systemem iOS
8.2
Funkcja ochrony plików dzięki 128-bitowemu
szyfrowaniu AES

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Grawer
•
•
•
•
•
WIESZAK
DO
•
19 ŁADOWANIA
•
TELEFONU - FILC

Kolor: niebieski/szary;
Długość: 25,00 cm +/- 2 cm;
Szerokość: 9,30 cm +/- 2 cm;
Wysokość: 0,70 cm +/- 2 cm;
Waga: 25-30 g;
Materiał: Poliester/Filc
Pakowanie w worek foliowy

100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer maksymalny obszar znakowania 60x30mm
•
•
•
TORBA
Z •
20 UCHWYTAMI I ZE •
•
SZNURKIEM
•
•

Płócienna torba na zakupy ze sznurkiem oraz
długimi uchwytami,
Gęstość materiału: 220 – 240 g/m2.;
Materiał: Bawełna;
Wymiary - 42 x 38 cm, +/-2 cm;
Długość ucha: ok. 70 x 2,5 cm
Wykończenie: brzegi obrębione, górne
wykończenie podwójne, uchwyty wzmocnione
szwem krzyżykowym
Torba pakowana w worek foliowy
Kolor: Écru / granatowy
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100 szt.

RODZAJ ZNAKOWANIA:
Transfer (5 kolorów); Maksymalna powierzchnia
nadruku szer. ok. 30 cm x wys. 30 cm.
•
•
•
•

21

KUBEK
REKLAMOWY

wysokość: 85 – 110 mm, tolerancja +/-5 mm;
średnica: 82 - 90 mm, tolerancja +/- 3mm;
pojemność: 250 – 300 ml
indywidualny projekt zgodny ze zdjęciem oraz
poniższą wizualizacją
• materiał: ceramika,
• nadruk: malowany środek i ucho
• zewnętrzna część kubka: kalka ceramiczna wokół
• ilość użytych kolorów w logo: 5
• ilość kolorów - ucho: 1
• ilość kolorów - wnętrze: 1
• kolorystyka pantone
Wizualizacja projektu:
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500 szt.

Załącznik nr 5 do Umowy ……………………
z dnia …………………… roku

PROTOKÓŁ WYKONANIA ZAMÓWIENIA

sporządzony w …………, dnia …………………… w sprawie odbioru Zamówienia wykonanych przez …………………… w ramach
przedmiotu Umowy nr ……………………, zwanej dalej „Umową”, z dnia ……………………, zawartej między Fundacją
Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu (26-613 Radom), ul. Tarnobrzeska 9 (zwanej dalej
„Zamawiającym”), a …………………… (zwanym dalej „Wykonawcą”).

1.

Wynik weryfikacji zgodności dostarczonych materiałów pod względem specyfikacji i kompletności wykonanej
Umowy przez Wykonawcę:
……………………

2.

Dostawa została wykonania dnia ……………

3.

Wynagrodzenie należne wynosi: …………………… zł brutto(słownie: ……………………złotych brutto)

4.

Zamawiający oświadcza, iż wnosi / nie wnosi * poniższe zastrzeżenia do sposobu i jakości wykonania
Zamówienia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
5.

W związku z zastrzeżeniami, wskazanymi w pkt. 4, Zamawiający wyznacza termin do dnia …………… na
poprawienie przez Wykonawcę Zamówienia*.

Podpisy:
Zamawiający:
1.

……………………………………………………………………………

Wykonawca:
2.

……………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić
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