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Opis Przedmiotu Zamówienia: 

SILIKONOWA OPASKA NA RĘKĘ 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa silikonowej opaski na rękę z 

logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony 

internetowej www.twojakrew.pl 

Bezpośredni odbiorcy: 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 

Narodowe Centrum Krwi. 

Wymagania: 

OPASKA: 

 Szerokość opaski: 12 mm, 

 obwód: od 202 mm do 220 mm, 

 materiał: silikon, 

 kolor: biały lub ecru i czerwony, 

 nakład 80 000 szt. w tym: 

40 000 szt. w kolorze czerwonym,  

40 000 szt. w kolorze białym/ecru 

TŁOCZENIE: 

 tłoczony napis: logotyp ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”  

i adres strony internetowej www.twojakrew.pl 

 kolor tłoczenia: czerwony i ecru (Pantone 600, CMYK C-O, M-2, Y–8, K-2), 

 szerokość tłoczenia: od 7 mm do 10 mm,  

 wypełnienie tłoczenia: 

1) wypełnienie tłoczenia w kolorze czerwonym na białej/ecru opasce silikonowej  

2) wypełnienie tłoczenia w kolorze białym/ecru na czerwonej opasce silikonowej 

INNE: 

 opakowanie: pakowane zbiorczo po 50 sztuk, 

 w cenę należy wliczyć dostarczenie materiałów do bezpośrednich odbiorców tj. NCK, 

RCKiK wskazanych zgodnie z rozdzielnikiem Zamawiającego, 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż  

o 20% przedmiotu zamówienia. 

 Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego 

Poglądowa wizualizacja 

 

http://www.twojakrew.pl/
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Opis Przedmiotu Zamówienia: 

długopis metalowy  

Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa długopisów metalowych z logotypem 

ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” i adresem strony 

internetowej www.twojakrew.pl 

Bezpośredni odbiorcy: 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz 

Narodowe Centrum Krwi. 

Wymagania: 

 metalowy długopis cienko piszący, 

 kolor: mix kolorów: czerwony lub biały lub srebrny lub granat lub czarny,  

 wymiary: 14 cm (+/- 1 cm), 

 tusz niebieski, 

 znakowanie: grawer laserowy – wariant minimalny, 

 znakowanie: z logotypem oraz adresem strony internetowej www.twojakrew.pl 

 każdy długopis musi być indywidualnie opakowany, 

 długopisy pakowane zbiorczo po 100 szt., 

 w cenę należy wliczyć dostarczenie materiałów do bezpośrednich odbiorców tj. NCK, 

RCKiK wskazanych zgodnie z rozdzielnikiem Zamawiającego, 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 

20% przedmiotu zamówienia. 

 Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego 

 

Poglądowa wizualizacja 

 

   

 


