
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Wykonanie elementów pakietu edukacyjnego tj. materiałów poligraficznych oraz materiałów 

promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo  

Klasy 1-3 

1. Plakat edukacyjny do szkół - ilość str 1, format A2, kolor 4+0, kreda 170 g, błyszczący, nakład: 350 

szt. 

2. Ściągawka dla nauczyciela - ilość str 8, format A5, kolor 4+4, papier offset, oprawiona zeszytowo na 2 

zszywki, gramatura papieru – 150g, nakład:  670  szt. 

3. Certyfikat dla szkoły - ilość str 1, format A4, kolor 4+0, papier ozdobny 250g, nakład:  240 szt. 

4. Gadżet dla nauczyciela - notes z długopisem, 68 czystych kartek na spirali. Długopis z czarnym 

wkładem. Wymiary notesu: 13x9x1,2 cm ± 1 cm. Maksymalne pole nadruku 30x60 mm. Kolor 

czerwony. Okładka plastikowa w kolorze czerwonym, nadruk sitodruk lub tampodruk w 1 kolorze. 

Gumka do mocowania długopisu. Pakowane w zbiorcze kartony z opisem zawartości i ilości. Nakład: 

920 szt. 

5. Teczka prasowa na dokumenty A4, dwa skrzydełka, grzbiet, nacięcia na wizytówkę, papier kreda mat 

350g, druk 4+4, folia mat dwustronnie, lakier UV błysk (po obu stronach projektu), lakierowany 

logotyp „Twoja krew, moje życie”, wykrojnik, sztancowanie, składanie, nakład: 590 szt. 

6. Nagranie płyt DVD – każda płyta powinna być zapakowana indywidualnie w transparentną kopertę 

foliową i być nadrukowana hasłem: Łączy nas krew, która ratuje życie, kolorystyka zgodna z 

wizualizacją kampanii. Film do nagrania w formie pliku MOV. Nakład: 390 szt. 

7. Scenariusz kl 1-3 – ilość str 4, format A5, kolor 4+4, papier 150g, nakład: 475 szt. 

8. Gadżet dla ucznia - elastyczny ołówek w kolorze czerwonym z dopasowaną kolorystycznie gumką. 

Wymiary ołówka: 0,6 x 32 cm ± 1 cm , nadruk w jednym kolorze, sitodruk lub tampodruk, 

jednostronnie + zamieszczenie logotypu ogólnopolskiej kampanii, hasła, adresu strony internetowej. 

Nadruki w kolorze białym. Pakowane w zbiorcze kartony po 100 szt. Nakład: 33 500 szt. 

 

Klasy 4-6 

1. Plakat edukacyjny do szkół - ilość str 1, format A2, kolor 4+0, kreda 170 g, błyszczący. Nakład: 405 

szt. 

2. Ściągawka dla nauczyciela - ilość str 8, format A5, kolor 4+4, papier offset, oprawiona zeszytowo na 2 

zszywki, gramatura papieru – 150g. Nakład: 565 szt. 

3. Certyfikat dla szkoły ilość str 1, format A4, kolor 4+0, papier ozdobny 250g. Nakład:  235 szt. 

4. Gadżet dla nauczyciela: notes z długopisem, 68 czystych kartek na spirali. Długopis z czarnym 

wkładem. Wymiary notesu: 13x9x1,2 cm ± 1 cm. Maksymalne pole nadruku 30x60 mm. Kolor 

czerwony. Okładka plastikowa w kolorze czerwonym, nadruk sitodruk lub tampodruk w 1 kolorze. 



Gumka do mocowania długopisu. Pakowanie w zbiorcze kartony z opisem zawartości i ilości. Nakład:  

700 szt. 

5. Teczka prasowa na dokumenty A4, dwa skrzydełka, grzbiet, nacięcia na wizytówkę, papier kreda mat 

350g, druk 4+4, folia mat dwustronnie, lakier UV błysk (po obu stronach projektu), lakierowany 

logotyp „Twoja krew, moje życie”, wykrojnik, sztancowanie, składanie. Nakład: 555 szt. 

6. Nagranie płyt DVD – każda płyta powinna być zapakowana indywidualnie w transparentną kopertę 

foliową i być nadrukowana hasłem: Łączy nas krew, która ratuje życie, kolorystyka zgodna z 

wizualizacją kampanii. Film do nagrania w formie pliku MOV. Nakład: 365 szt. 

7. Scenariusz + quiz kl. 4-6 – ilość str 5, format A5, kolor 4+4, papier 150g, nakład: 585 szt. 

8. Tablica edukacyjna dla kl. 4-6, „Procenty” - ilość str 1, format A2, kolor 4+0, kreda 170 g, błyszczący 

+ zawieszka, nakład: 365 szt. 

9. Ulotka dla rodzica (4-6)- ilość str 4, format DL (wymiary po złożeniu: 99x210 mm, ulotka składa się z 

dwóch części podzielonego na trzy części arkusza A4 przez jego dłuższy bok), kolor 4+4, papier 130g. 

Nakład: 20 700 szt. 

10. Gadżet dla ucznia - elastyczny ołówek w kolorze czerwonym z dopasowaną kolorystycznie gumką. 

Wymiary ołówka: 0,6 x 32 cm ± 1 cm, nadruk w jednym kolorze, sitodruk lub tampodruk, 

jednostronnie + zamieszczenie logotypu ogólnopolskiej kampanii, hasła, adresu strony internetowej. 

Nadruki w kolorze białym. Pakowane w zbiorcze kartony po 100 szt. Nakład: 27 700 szt. 

 

Klasy 7- 8 

1. Plakat edukacyjny do szkół - ilość str 1, format A2, kolor 4+0, kreda 170 g, błyszczący. Nakład: 70 

szt. 

2. Ściągawka dla nauczyciela - ilość str 8, format A5, kolor 4+4, papier offset, oprawiona zeszytowo na 2 

zszywki, gramatura papieru – 150g. Nakład: 270 szt. 

3. Certyfikat dla szkoły ilość str 1, format A4, kolor 4+0, papier ozdobny 250g. Nakład: 70 szt. 

4. Gadżet dla nauczyciela: notes z długopisem, 68 czystych kartek na spirali. Długopis z czarnym 

wkładem. Wymiary 13x9x1,2 cm ± 1 cm. Maksymalne pole nadruku 30x60 mm. Kolor czerwony. 

Okładka plastikowa w kolorze czerwonym, nadruk sitodruk lub tampodruk w 1 kolorze. Gumka do 

mocowania długopisu. Pakowanie w zbiorcze kartony z opisem zawartości i ilości. Nakład: 350 szt. 

5. Teczka prasowa na dokumenty A4, dwa skrzydełka, grzbiet, nacięcia na wizytówkę, papier kreda mat 

350g, druk 4+4, folia mat dwustronnie, lakier UV błysk (po obu stronach projektu), lakierowany 

logotyp „Twoja krew, moje życie”, wykrojnik, sztancowanie, składanie. Nakład: 270 szt. 

6. Nagranie płyt DVD  – każda płyta powinna być zapakowana indywidualnie w transparentną kopertę 

foliową i być nadrukowana hasłem: Łączy nas krew, która ratuje życie, kolorystyka zgodna z 

wizualizacją kampanii. Film do nagrania w formie pliku MOV. Nakład: 80 szt. 

7. Scenariusz + quiz klasy gimnazjalne ilość str 5, format A5, kolor 4+4, papier 150g. Nakład: 270 szt. 

8. Tablica edukacyjna, „Procenty”, ilość str 1, format A2, kolor 4+0,  kreda 170 g, błyszczący + 

zawieszka. Nakład: 160 szt. 



9. Ulotka dla rodzica - ilość str. 4, format DL (wymiary po złożeniu: 99x210 mm, ulotka składa się z 

dwóch części podzielonego na trzy części arkusza A4 przez jego dłuższy bok), kolor 4+4, papier 130g. 

Nakład: 12 000 szt. 

10. Gadżet dla ucznia - zakładka magnetyczna do książek. Zakładka wykonana jest w całości na 

podkładzie magnetycznym o grubości ok. 0,4 mm i długości boku ok. 20 mm. Zakładka w kształcie 

strzałki, wymiar ok.: 65x20 mm. Znakowana jednostronnie 4+0 na nośniku jakim jest folia 

magnetyczna. Uszlachetniona dwustronnie folią błyszczącą. Nadruk - sitodruk lub tampodruk. Papier 

dwustronnie kredowany, gramatura 300g/m2.  Pakowane w zbiorcze kartony z opisem zawartości i 

ilości. Nakład: 7 000 szt. 

 

Szkoły średnie 

1. Plakat edukacyjny do szkół - ilość str 1, format A2, kolor 4+0, kreda 170 g, błyszczący. Nakład: 700 

szt. 

2. Ściągawka dla nauczyciela - ilość str 8, format A5, kolor 4+4, papier offset, oprawiona zeszytowo na 2 

zszywki, gramatura papieru – 150g. Nakład: 790 szt. 

3. Certyfikat dla szkoły ilość str 1, format A4, kolor 4+0, papier ozdobny 250g. Nakład: 340 szt. 

4. Gadżet dla nauczyciela: notes z długopisem, 68 czystych kartek na spirali. Długopis z czarnym 

wkładem. Wymiary notesu: 13x9x1,2 cm ± 1 cm. Maksymalne pole nadruku 30x60 mm. Kolor 

czerwony. Okładka plastikowa w kolorze czerwonym, nadruk sitodruk lub tampodruk w 1 kolorze. 

Gumka do mocowania długopisu. Pakowanie w zbiorcze kartony z opisem zawartości i ilości. Nakład: 

810 szt. 

5. Teczka prasowa na dokumenty A4, dwa skrzydełka, grzbiet, nacięcia na wizytówkę, papier kreda mat 

350g, druk 4+4, folia mat dwustronnie, lakier UV błysk (po obu stronach projektu), lakierowany 

logotyp „Twoja krew, moje życie”, wykrojnik, sztancowanie, składanie. Nakład: 690 szt. 

6. Nagranie płyt DVD – każda płyta powinna być zapakowana indywidualnie w transparentną kopertę 

foliową i być nadrukowana hasłem: Łączy nas krew, która ratuje życie, kolorystyka zgodna z 

wizualizacją kampanii. Film do nagrania w formie pliku MOV. Nakład: 470 szt. 

7. Scenariusz + quiz klasy ponadgimnazjalne ilość str 5, format A5, kolor 4+4, papier 150g. Nakład: 690 

szt. 

8. Tablice edukacyjne: 

1) „Grupy krwi” - ilość str. 1, format A2, kolor 4+0,  kreda 170 g, błyszczący + zawieszka. 

Nakład: 780 szt.  

2) „Procenty” - ilość str. 1, format A2, kolor 4+0,  kreda 170 g, błyszczący + zawieszka. 

Nakład: 580 szt.   

3) „Przeciwciała” - ilość str. 1, format A2, kolor 4+0,  kreda 170 g, błyszczący + zawieszka. 

Nakład:  430 szt.  



9. Ulotka dla rodzica - ilość str. 4, format DL (wymiary po złożeniu: 99x210 mm, ulotka składa się z 

dwóch części podzielonego na trzy części arkusza A4 przez jego dłuższy bok), kolor 4+4, papier 130g. 

Nakład: 27 550 szt. 

10. Ulotka dla maturzystów - ilość str. 4, format DL (wymiary po złożeniu: 99x210 mm, ulotka składa się 

z dwóch części podzielonego na trzy części arkusza A4 przez jego dłuższy bok), kolor 4+4, papier 

130g, błyszczący. Nakład: 37 500 szt. 

11. Gadżet dla ucznia - zakładka magnetyczna do książek. Zakładka wykonana jest w całości na 

podkładzie magnetycznym o grubości ok. 0,4 mm i długości boku ok. 20 mm. Zakładka w kształcie 

strzałki, wymiar ok.: 65x20 mm. Znakowana jednostronnie 4+0 na nośniku jakim jest folia 

magnetyczna. Uszlachetniona dwustronnie folią błyszczącą. Nadruk - sitodruk lub tampodruk. Papier 

dwustronnie kredowany, gramatura 300g/m2. Pakowane w zbiorcze kartony z opisem zawartości i 

ilości. Nakład: 43 500 szt. 

 

Informacje ogólne: 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 
20% przedmiotu zamówienia. 

2. Ostateczny projekt wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Poglądowe wizualizacje są dostępne: 
http://twojakrew.pl/index.php/dla-szkol/ 
http://www.nck.gov.pl/materialy-edukacyjne/ 


