Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu Nr BZK-V.271.1.2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Materiały promocyjne
Opaska odblaskowa samozaciskowa na rękę - przykładowa
wizualizacja

Brelok odblaskowy w kształcie piłki nożnej – przykładowa
wizualizacja

Opis
Opaska odblaskowa
samozaciskowa, wymiar ok.
3 cm x 30 cm, wykończenie:
zaokrąglone krawędzie, spód
welurowy.
Zdobienie odporne na ścieranie,
nadruk na wierzchniej stronie
w kolorze czarnym
logo „Wschodzący Białystok”.
Odblaskowy brelok wykonany
z tworzywa sztucznego miękkiego
PVC o wymiarach ok. 6 cm x 6 cm
x 0,2 cm;
na łańcuszku z kółeczkiem.
Zdobienie odporne na ścieranie,
nadruk w kolorze czarnym,
na spodniej stronie logo
„Wschodzący Białystok”.

Brelok odblaskowy w kształcie kamizelki odblaskowej przykładowa wizualizacja

Odblaskowy brelok wykonany
z tworzywa sztucznego miękkiego
PVC o wymiarach
ok. 6 cm x 6 cm x 0,2 cm;
na łańcuszku z kółeczkiem.
Zdobienie odporne na ścieranie,
nadruk w kolorze czarnym,
na spodniej stronie logo
„Wschodzący Białystok”.

Worek/plecak odblaskowy na plecy – przykładowa wizualizacja

Worek wykonany z
fluoroscencyjnego materiału
w kolorze żółtym, o wymiarach
ok. 38 cm x 33 cm
z odblaskowym paskiem o
szerokości ok. 3 cm.
Zdobienie odporne na ścieranie,
nadruk w kolorze czarnym na
wierzchniej stronie logo
„Wschodzący Białystok”.
Czapka z fluoroscencyjnej dzianiny
odblaskowej w kolorze żółtym,
z daszkiem,
obwód – 48 cm, regulacja z tyłu na
rzep obszyty taśmą odblaskową –
ok. 8 cm, nadruk na przodzie
w kolorze czarnym, logo
„Wschodzący Białystok”.

Czapka odblaskowa – przykładowa wizualizacja

Planowana
ilość

1500 szt.

400 szt.

400 szt.

87 szt.

40 szt.

6.

7.

Magnes z numerami alarmowymi – przykładowa wizualizacja

Kamizelka odblaskowa – przykładowa wizualizacja

Błyszczący, elastyczny, giętki
magnes na lodówkę
z „telefonami alarmowymi”
w kształcie prostokąta, koloru
białego, zabezpieczony folią
błyszczącą; o wymiarach:
70 mm x 80 mm; maksymalna
grubość do 2 mm;
Zdobienie: nadruk logo
„Wschodzący Białystok” oraz
dodatkowe napisy o numerach
alarmowych, nadruk 4+0.
Kamizelka odblaskowa, wykonana
z materiału fluorescencyjnego
(żółty), poliester 100%
certyfikowanego EN 1150 lub EN
ISO 20471, gramatura nie mniej niż
120 m/m2, z co najmniej 2
poziomymi pasami odblaskowymi
ok. 5 cm
z przodu i z tyłu z tkaniny
odblaskowej certyfikowanej,
obszycie lamówką w kolorze
żółtym, zapinana na rzepy,
zapakowana w jednorazowe
opakowanie.
Nadruk na przodzie kamizelki logo „Wschodzący Białystok” oraz
na plecach kamizelki napis
„Bezpieczniej z kamizelką”
w kolorze czarnym, wykonane
metodą sitodruku czcionką Dax Pro
Bold przy użyciu bezpiecznych farb
certyfikowanych.
Rozmiary: S - 300 szt., M – 200
szt., L - 200 szt.

80 szt.

700 szt.

1. Zdjęcia pokazane w niniejszym załączniku stanowią jedynie przykładową wizualizację,
w jaki sposób na danym materiale promocyjnym ma być rozmieszczone logo oraz inne
elementy graficzne, w związku z czym nie są wiążące.
2. Ostateczne projekty materiałów promocyjnych zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego
po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
3. Rozmieszczenie logo oraz innych elementów graficznych powinno być zgodne z Księgą
Identyfikacji
Wizualnej,
która
jest
dostępna
na
stronie
internetowej:
http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/wschodzacy_bialystok/marka-wschodzacybialystok.html
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