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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – MATERIAŁY POLIGRAFICZNE 
 

Realizacja elementów programu lojalnościowego: RCKiK 
 

1. Broszura powitalna - ilość str. 8, format A5, kolor 4+4, papier: kreda min. 130g, błyszczący. 

Broszura zszyta zszywkami w dwóch miejscach.  

Nakład: 254 950 sztuk (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak 

nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia). 

 

2. Broszura o programie lojalnościowym z wyszczególnionym katalogiem nagród  - ilość 

str. 8, format A5, kolor 4+4, papier: kreda min. 130g, błyszczący. Broszura zszyta zszywkami 

w dwóch miejscach.  

Nakład: 252 700 sztuk (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak 

nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia). 

 

3. Karta lojalnościowa z miejscem na stemple (Karta Uczestnika Programu) - kolor 4+4, 

karton 250g, 5 bigów składane do środka, ostatni, piąty big perforowany. Po złożeniu karta o 

wymiarach:50x90 mm, dwustronna. 

Nakład: 330 529 sztuk (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak 

nie więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia). 

 

4. Plakat – ilość str. 1, format A2, papier: kreda min. 170 g, błyszczący, kolor 4+0. 

Nakład: 262 sztuk (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie 

więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia). 

 

5. Pieczątka , wzór - Color Printer Q12, rodzaj: automatyczna, kolor tuszu/odbicia – 

czerwony, wymiar stempla – 12 mm, kształt pieczątki: kwadratowy/prostokątny, kolor 

obudowy: czerwony 

Ilość: 142  sztuk (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie 

więcej niż o 20% przedmiotu zamówienia). 

 

W cenę należy wliczyć dostarczenie materiałów do bezpośrednich odbiorców tj. RCKiK, 

wskazanych zgodnie z rozdzielnikiem Zamawiającego. 
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Poglądowe grafiki – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego (w zakresie 

grafiki, jak i treści) 

1. Broszura powitalna 
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2. Broszura o programie lojalnościowym z wyszczególnionym katalogiem nagród 
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W broszurze należy zawrzeć informację, iż grafiki są poglądowe, a finalny produkt może 

się nieznacznie różnić od wizualizacji. 
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3. Karta lojalnościowa z miejscem na stemple (Karta Uczestnika Programu)  
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4. Plakat 

 

5. Pieczątka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


