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Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – MATERIAŁY PROMOCYJNE (GADŻETY) 

Części 1÷2 
 

Realizacja elementów programu lojalnościowego: RCKiK 

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

wskazanych zgodnie z rozdzielnikiem Zamawiającego. 
 

 

 

Część 1 : Kubek termiczny z podgrzewaczem 

Kubek termiczny z podgrzewaczem: 

• podgrzewacz – 12 V,  

• pojemność kubka: 400 ml (±20 ml),  

• kolor: srebrny z czarnymi elementami,  

• wykonanie: stal nierdzewna, tworzywo, 

• podwójna ścianka stalowa bez dodatkowych elementów plastikowych, podtrzymująca 

temperaturę napoju, 

• przykrywka kompatybilna z kubkiem, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane 

wypadnięcie przykrywki, w połączeniu z systemem zamknięcia również przed 

wydostaniem się płynu w trakcie przenoszenia. Przykrywka wykonana z polietylenu 

posiadająca zatrzask zamykający oraz dobrze umocowaną uszczelkę, 

• gumowa podkładka zintegrowana z kubkiem, 

• kubek jest połączony z kablem poprzez wejście do zapalniczki, 

• w zestawie kabelek zasilający z możliwością wyjęcia wtyczki z kubka (integralne 

połączenie kabla utrudni korzystanie z kubka), 

• nadruk zawierający logo ogólnopolskiej kampanii społecznej pn. „Twoja krew, moje 

życie” oraz hasło: Łączy nas krew, która ratuje życie”, dostosowany do rozmiaru 

przedmiotu, 

• każdy kubek indywidualnie zapakowany w biały kartonik, 

• pakowane w zbiorcze kartony po 50 szt. z opisem zawartości i ilości, 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej  

niż o 20% całości przedmiotu zamówienia, w przypadku przekroczenia kwoty 

przeznaczonej na realizację zamówienia. 

 

Ilość: 38 285 sztuk  
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Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego: 

 

 

 

Część 2 : Kubek do malowania  

Kubek do malowania: 

• materiał: ceramika, pokryta specjalnym materiałem, który umożliwia pisanie po nim tak, 

jak po tablicy i ścieranie pozostawionych wiadomości,  

• zawiera dwie kredy,  

• wymiary kubka: 8 cm (średnica kubka), 9,5 cm (wysokość kubka) (±1 cm w każdym 

wymiarze),  

• przy czym materiał, na którym można pisać stanowi min. 70% wysokości kubka, 

• kolor kubka wewnątrz: biały,  

• kolor wykończenia kubka zewnątrz: czerwony z nadrukowanym hasłem w jednej linii,  

w kolorze białym: „Każda kropla jest cenna”, oraz nadrukowanym w jednej linii, w 

kolorze białym logotypem ogólnopolskiej kampanii pn. „Twoja krew, moje życie”,  

• napis trwały, niezmywalny,  

• pojemność kubka: 300 ml (±10 ml), 

• waga kubka: 250-380 g, 

• każdy kubek indywidualnie pakowany w folię bąbelkową i białe kartonowe pudełko, 

• pakowane w zbiorcze kartony po 25 szt. z opisem zawartości i ilości, 

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej  

niż o 20% całości przedmiotu zamówienia, w przypadku przekroczenia kwoty 

przeznaczonej na realizację zamówienia. 

 

Ilość: 20 068 sztuk 
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Poglądowa wizualizacja – ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego: 

 

 
 

 


