
 

 

 

Projekt „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Załącznik 1 zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
MATERIAŁY (GAD ŻETY) PROMOCYJNE 

 
w ramach projektu VII. Promocja Integracji Społecznej 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu 
sektora ekonomii społecznej  7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej  „Byczyński Inkubator Gospodarki 
Społecznej – OWES dla subregionu północnego” należy wykonać następujące materiały (gadżety) 
promocyjne: 

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość sztuk 

1. 

TORBA EKOLOGICZNA: 
• ekologiczna torba bawełniana z krótkimi uchwytami (długość ok. 36 cm) 
• kolor naturalny 
• wielkość: 42 × 38 × 0,2 cm 
• nadruk color (dla logotypu BIGS) dla pozostałej grafiki czarny 
• na torbach muszą się znaleźć dostarczone przez zamawiającego: 

- logotypy zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczenia projektów w 
ramach PO KL+ logo BIGS  
- treść : 
WWW.INKUBATOR.BYCZYNA.PL 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 
Wsparcie ekonomii Społecznej rozpoczęliśmy realizację projektu: „Byczyński 
Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego  
Kontakt:  
Polanowice 33 
46-220 Byczyna 
Tel: 77 414 46 27 
e-mail: biuro@inkubator.byczyna.pl 
Biuro projektu czynne: 
poniedziałek - od godz. 7.30 do 16.00  
wtorek, środa, czwartek - od godz. 7.30 do 15.30  
piątek - od godz. 7.30 do 15.00 

• wzór torby: 

 

 
100 szt. 
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2. 

DŁUGOPIS: 
• w części korpusu plastikowy 
• kolor zielony 
• z niebieskim wkładem,  
• nadruk biały, srebrny 
• na długopisach muszą się znaleźć dostarczone przez zamawiającego logotypy 

zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL+ 
logo BIGS 

• wzór długopisu: 

 

100 szt. 

3. 

PODKŁADKA POD MYSZ: 
• pianka antypoślizgowa 3 mm; wymiary ok. 18×22 cm (± 1 cm) 
• zewnętrzna warstwa podkładki wykonana z folii o lekkiej strukturze odpornej na 
ścieranie, dostosowana dla wszystkich rodzajów myszek (także optycznych); 

• full color; 
• na podkładkach pod mysz muszą się znaleźć dostarczone przez zamawiającego: 

- logotypy zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczenia projektów w 
ramach PO KL+ logo BIGS 
- tło zdjęcie Byczyny, duże logo BIGS, czcionka w większości biała. 
- treść: 
„Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego”  
Adres biura:  
Polanowice 33 
46-220 Byczyna 
Tel: 77 414 46 27 
WWW.INKUBATOR.BYCZYNA.PL 
e-mail: biuro@inkubator.byczyna.pl 

• wzór podkładki: 

 

 
100 szt. 
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4. 

NOTATNIK: 
• notes klejony (górna krawędź); 
• 50 kartek; 
• druk jednostronny; 
• format: standardowy A4 bez okładki; 
• full-color; 
• na notatnikach muszą się znaleźć dostarczone przez zamawiającego: 

- logotypy zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczenia projektów w 
ramach PO KL+ logo BIGS 
- treść: 
Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej 
Kontakt: Polanowice 33,46-220 Byczyna 
nr tel: 77 414 46 27 
www.inkubator.byczyna.pl 
e-mail:biuro@inkubator.byczyna.pl 
Notatnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

• wzór notatnika: 

 

 
100 szt. 

5. 

PENDRIVE: 
• pojemność 2 GB; 
• kolor zielony;  
• plastikowy, twister, nadruk - grawer; 
• na pendrive muszą się znaleźć dostarczone przez zamawiającego: logotypy 

zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO 
KL + logo BIGS 

• wzór pendriva: 

 

 
100 szt. 
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6. 

SMYCZ: 
• tekstylna taśma, szerokość taśmy 15/20 mm; 
• kolor zielony; 
• sposób wykończenia: przeszycie; sposób montażu: karabińczyk 20 mm; 
• nadruk biały; 
• na smyczy muszą się znaleźć-dostarczone przez zamawiającego: 

- logotypy zgodnie z wytycznymi MRR dotyczącymi oznaczenia projektów w 
ramach PO KL + logo BIGS 
- treść: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu 
północnego 

• wzór smyczy: 

 

100 szt. 

7. 

BRELOK AKRYLOWY: 
• Brelok akrylowy 
• Kolor: zielony, przeźroczysty 
• Wielkość: 4,5 x 4 x 0,7 cm 
• Materiał: plastik 
• Treść:  

„Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej 
OWES dla subregionu północnego” 
„Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego” 

• wzór breloka: 

 

100 szt. 

 
 


