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Pieczęć wykonawcy 
 

A R K U S Z  A S O R T Y M E N T O W O - C E N O W Y  
 

Lp. Nazwa JM Ilość 
Cena jedn.  

netto (pln) 

Wartość  

netto (pln) 

Stawka 

VAT 

Wartość  

brutto (pln) 

1 

Antystres w kształcie kropelki  krwi w kształcie postaci z buźką i rączkami, 

wysokość 110 mm, w kolorze czerwonym, (+/- 10%) materiał poliuretan 

znakowanie 1 kolor/1 miejsce, metoda znakowania tampodruk, nadruk w 

kolorze białym: www.wckik.pl znajdujący się na czarnej postawie krwinki – 

zgodnie z Załącznikiem D. Wielkość nadruku 0,5cmx4cm. (+/-10%). Projekt 

graficzny będzie wykonany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającego. Wykonanie nastąpi po całkowitej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

szt. 2000     

2 

Brelok z logo. Brelok będący eleganckim połączeniem metalu i eko – skóry. 

Każdy brelok zapakowany w czarne kartonowe opakowanie upominkowe. 

Logo na breloku umieszczone techniką grawerki laserowej zgodnie z 

załącznikiem A. Wymiary produktu: 65.0mm x 20.0mm (+/-10%) 

Podstawowy materiał wykonania: metal, dodatkowy materiał wykonania: 

eko-skóra w kolorze czerwonym. Wykonawca zobowiązuje się do 

przedstawienia 5 rodzajów breloków, z których Zamawiający wybierze 1 

rodzaj. Projekt graficzny będzie wykonany przez Wykonawcę i 

przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego. Wykonanie nastąpi po 

całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 

szt. 3000     
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3 

Długopis z logo. – Długopis metalowy z wkładem niebieskim. Długość 135 

mm (+/-10mm). Na wybranym rodzaju długopisu Wykonawca wykona 

grawerowanie Logo WCKiK zgodnie z załącznikiem A i napis 

www.wckik.pl - metodą laserową. Długopis wykonany w sposób 

zapewniający trwałość podczas użytkowania: Wykonawca zobowiązuje się 

do przedstawienia 10 rodzajów i kolorów długopisów, z których 

Zamawiający wybierze 1. Projekt graficzny będzie wykonany przez 

Wykonawcę wg wzoru Zamawiającego i przedstawiony do akceptacji. 

Wykonanie nastąpi po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 

szt. 5000     

4 

Ryngraf z etui. Podkład deski wykonany z drewna w kolorze mahoń, 

struktura gładka. Próbki drewna przesłana do akceptacji Zamawiającego. 

Wymiar(+/- 10%), wys. 17,5 cm, szerokość 14,5 cm, grubość 1,6 cm. Z tyłu 

podkładu otwór do mocowania na ścianie. Na podkładzie wykonany z metalu 

w kształcie wstęgi i przytwierdzony trwale napis WOJSKOWE CENTRUM 

KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA SPZOZ, pod wstęgą 

centralnie na ryngrafie kolorowe logo zgodne z załącznikiem A w 

proporcjach 1/3 wielkości deski. Każdy ryngraf pakowany w karton. Wierzch 

etui z tworzywa introligatorskiego narożniki z metalu. W środku materiałowa 

wyściółka. Kolor etui zostanie wybrany po przedstawieniu przez Wykonawcę 

5 wzorów. Wykonanie ryngrafu nastąpi po całkowitej akceptacji przez 

Zamawiającego. Projekt graficzny będzie wykonany przez Wykonawcę wg 

wzoru Zamawiającego i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego. 

Wykonanie etui nastąpi po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 

szt. 50     

5 

Plecak z logo główna przegroda zamykana na zamek. W kieszeni na froncie 

organizer, po obu bokach siatkowe kieszenie, dekoracyjna linka przy suwaku. 

Regulowane, miękkie ramiączka. Rozmiar 29x18x42 cm (+/- 10%) w kolorze 

– granatowo-szarym. Materiał Poliester 600D oraz non woven polipropylen. 

Metoda nadruku: sitodruk. Na torbie przy zamkach zawieszki, nadruk logo 

WCKiK zgodnie z załącznikiem A. Wykonawca zobowiązuje się 

do przedstawienia 5 rodzajów plecaków, z których Zamawiający wybierze 1 

rodzaj w maksymalnie trzech kolorach. Projekt graficzny zostanie 

przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

Wykonanie nastąpi po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 

szt. 200     
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Reklamówki z logo - Torba reklamowa typu market, kolor folii 

czerwony nieprzeźroczysty, wycięty otwór umożliwiający 

przenoszenie, wzmocniony podklejką, bez zakładki dolnej, logo i 

napisy WCKiK kolor biały, nadruk fleksograficzny. Rozmiar: 35cm x 

45cm. Folia LDPE o grubości 55 mikronów, jednolity kolor nadruku. 

Rozmieszczenie treści nadruku: logo WCKiK SPZOZ zgodnie z 

załącznikiem A. Wokół logo WCKiK treść: WOJSKOWE CENTRUM 

KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA SPZOZ Na samym 

dole treść: www.wckik.pl Wykonanie nastąpi po akceptacji przez 

Zamawiającego. 

szt. 5000     

7 

Zestaw piśmienniczy z logo. Elegancki zestaw składający się z: pióra, 

długopisu i futerału. Całość zapakowana w czarne etui. Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawienia 5 rodzajów zestawów, z których 

Zamawiający wybierze 1 rodzaj. Długopis i pióro - wkład niebieski. Nadruk 

na etui w środkowej części– napis: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa SPZOZ i logo zgodnie z załącznikiem A. Każdy zestaw 

pakowany w oddzielne pudełko. Projekt graficzny zostanie przygotowany 

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wykonanie nastąpi 

po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego. 

szt. 100     
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(data i podpis Wykonawcy) 


