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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH 
 

Realizacja elementów pakietu dla podmiotów leczniczych: RCKiK 

 
I. MATERIAŁY POLIGRAFICZNE  

 
1) Przedmiot zamówienia: plakat 

Liczba/nakład: 855 sztuk 
 
Format: A3,  
Papier: folstic (wielokrotnie przyklejany), miękka folia PCV w kolorze białym. 
Materiał: papier pokryty z jednej strony silikonem, 135 g. 
Kolor: 4+0 
 
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 

 
 
2) Przedmiot zamówienia: broszura dla lekarza 

Liczba/nakład: 12 890 sztuk 
 
Format: A5 
Ilość stron: 8 
Kolor: 4+4 
Papier: kreda (błysk) 130g 
 
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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3)  Przedmiot zamówienia: broszura dla pacjenta 

Liczba/nakład: 108 560 sztuk 
 
Format: A5 
Ilość stron: 8 
Kolor: 4+4 
Papier: kreda (błysk) 130g 
 
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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4) Przedmiot zamówienia: certyfikat 

Liczba/nakład: 256 sztuk 
 
Format: A4 
Papier: kreda (błysk) 250 g 
Kolor: 4+0 

 
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 
 
5) Przedmiot zamówienia: tabliczka/naklejka „Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi 

obsługiwani są poza kolejnością” 
Liczba/nakład: 1 775 sztuk 

 
Format: 1/3 A3 
Papier: folstic (wielokrotnego naklejania), miękka folia PCV w kolorze białym. 
Materiał: papier pokryty z jednej strony silikonem, 135 g. 
Kolor: 4+0. 
 
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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II. MATERIAŁY PROMOCYJNE (GADŻETY) 

 
1) Przedmiot zamówienia: długopis na sprężynie i stojaku 

Liczba/nakład: 2 600 sztuk 
 
Wymagania: 

• Materiał: plastik. 
• Wymiary długopisu wraz ze stojakiem: 15,5 cm x 6,5 cm x 4 cm (+/- 0,5 cm w każdym 

wymiarze). 
• Kolor biały z elementami w kolorze czerwonym. 
• Nadruk na długopisie i stojaku w kolorze czerwonym. 
• Wkład długopisu: niebieski. 
• Stojak wyposażony w taśmę przylepną umożliwiającą jego trwałe przymocowanie.  
• Każdy długopis indywidualnie zapakowany w woreczek foliowy. 
• Pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt.  

 
 
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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2) Przedmiot zamówienia: bloczek z karteczkami w pojemniku 
Liczba/nakład: 2 310 sztuk 

 
� Pojemnik 

• Materiał: plastik. 

• Wymiar: 100 mm x 100 mm x 100 mm (+/- 5 mm w każdym wymiarze). 

• Kolor: bezbarwny. 

• Nadruk: sitodruk lub tampodruk na jednej ściance, w kolorze. 
� Bloczek z karteczkami 

• Papier: offset 80g. 

• Kolor: 4+0 

• Nadruk logotypu wraz z adresem strony - w kolorze czerwonym,  
Treść: „Gdy wyzdrowiejesz, możesz pomóc wyzdrowieć innym” - w kolorze 
czarnym. 

• Liczba kartek w pojemniku: dostosowana do wielkości pojemnika (wypełnienie 
pojemnika - 100%).  

 
Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 
 

 
Informacje ogólne: 
 

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

20% przedmiotu zamówienia, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia. 

2. Poglądowe wizualizacje wymagają akceptacji Zamawiającego – Narodowego Centrum 

Krwi (w zakresie grafiki, jak i treści). 


