
Wytyczne dotyczące realizacji poszczególnych elementów zamówienia: 
 

Lp. 

Zdjęcie 

poglądowe Opis 

Nadruk 

Znakowanie Ilość 

1. 
 

Roślina  w puszce do 

samodzielnego wyhodowania 

np. fasola.  

Puszka aluminiowa, ozdobna, 

sztuczne podłoże, nasiona 

rośliny, instrukcja uprawy. 

Termin przydatności: min. 12 

mies.  

 

Na puszce 

personalizacja na 

podstawie 

przekazanego logotypu 

zgodnie z księgą znaku 

„Zielony Kołobrzeg”, 

rozmiar nadruku 

dostosowany do wolnej 

powierzchni. 

 

300 szt. 

 

2. 

 

Workoplecak 

Bawełniany worek – plecak 

jednokolorowy wysokiej jakości 

ze sznurkami, ściągnięcie 

sznurków powoduje zamknięcie 

worka; gramatura 150-180g/m
2
; 

kształt prostokąta - wymiary: wys. 

45 cm - 50 cm, szer. 35-40; 

średnica sznurka: 0,8 – 1,2 cm. 

Materiał niepowodujący 

zabrudzeń po kontakcie z 

wilgocią np. deszcz, pranie, pot.  

Partia składa się z czterech 

kolorów, minimalna ilość jednego 

koloru 80 szt. Możliwe kolory i 

odcienie: niebieski, czerwony, 

biały, granatowy, pomarańczowy, 

fioletowy, czarny, grafitowy.  

 

 

Nadruk centralny w 

kolorze - logo Kampanii 

Zielony Kołobrzeg 

jednostronny na 50% 

powierzchni  

Parametry logotypu 

kampanii zgodnie z 

podstawową księgą 

znaku 

500 szt.   

 

3. 

 

Torba ekologiczna 

torba ekologiczna wysokiej 

jakości z surówki bawełnianej 

160g/m2 , kształt prostokątny z 

bokami i dnem, uszy o długości 

45-55cm, minimalne wymiary: 

35x7x45 cm, wymiary 

maksymalne: 40x12x50 cm 

(szerokość x głębokość x 

wysokość), kolor: biały. 

 

Nadruk centralny w 

kolorze - logo Kampanii 

Zielony Kołobrzeg 

jednostronny na 50% 

powierzchni  

Parametry logotypu 

kampanii zgodnie z 

podstawową księgą 

znaku 

600 szt. 

 



4. 

 

Zeszyt A5 32 kartkowy w kratkę 

Zeszyt zszywany 32 kartkowy w 

kratkę w formacie A5 z 

marginesami; gramatura kartek 

wewnętrznych min. 70g/m
2
; 

okładka wzmocniona, wysokiej 

jakości, kredowa o gramaturze 

min. 250g/m
2
, jednolicie biała z 

nadrukiem na przedniej stronie,   

 

Nadruk centralny w 

kolorze - logo Kampanii 

Zielony Kołobrzeg 

jednostronny na 50% 

powierzchni  

Parametry logotypu 

kampanii zgodnie z 

podstawową księgą 

znaku 

200szt. 

 

5. 

 

Notatnik z długopisem 

Wymiary: 14 x 9 x 0,7 cm 

Materiał: papier 

Dodatkowe informacje: 

70 czystych kartek z recyklingu, 

elastyczna opaska i długopis z 

niebieskim wkładem.  

 

Tampodruk/lub inny 

dostosowany do 

materiału na podstawie 

przekazanych 

logotypów, rozmiar 

nadruku dostosowany 

do wolnej powierzchni 

(notes-  logo na całej 

stronie (2 kolory) oraz 

napis 

www.zielony.kolobrzeg.

eu na dole strony ( w 1 

kolorze - czarnym), 

długopis napis w kolorze 

czarnym: 

www.zielony.kolobrzeg.

eu) 

200 szt. 

 

6. 

 

Drewniana linijka 

Linijka z podziałką wykonana z 

drewna bukowego 

nielakierowana. 

Wymiary linijki:  

• długość całkowita 215 mm 
• szerokość 35 mm 
• grubość 4 mm 
• długość podziałki 20 cm 

Zdobione  grafiką nt. 

Polskich chronionych 

gatunków owadów, 

ssaków, ptaków, roślin. 

400 szt. 

 



7. 

 

Karty 

Talia 55 plastikowanych kart o 

wymiarach 58 x 89 mm i 

gramaturze 310 

 

Zdobione  grafiką nt. 

Polskich  gatunków 

owadów, ssaków, 

ptaków, roślin. 

 

300 szt. 

 

8. 

 

Drewniane jojo 

Wymiary: Ø5X2.5CM  
Waga: 0.1 kg  
Kolor: drewna  
Materiał: drewno 

 

Dostosowany do 
materiału, rozmiar 
nadruku dostosowany 
do wolnej powierzchni 
 

Parametry logotypu 

kampanii zgodnie z 

podstawową księgą 

znaku 

200 szt. 

 

9. 

 

Drewniana gra w kółko i 

krzyżyk. 

Rozmiar: 7 x 7 x 2.5 cm 
Rozmiar nadruku: 40 x 40 mm 
Kolor: drewna 
Materiał: drewno 
Nadruk:  Tampodruk 
Opakowanie jednostkowe : 

drewniane dostosowane do 

wymiaru gry 

Dostosowany do 
materiału, rozmiar 
nadruku dostosowany 
do wolnej powierzchni 
 

Parametry logotypu 

kampanii zgodnie z 

podstawową księgą 

znaku 

200 szt. 

 

10 

 

Brelok odblaskowy - maskotka 

Brelok maskotka wykonany z 

materiału odbijającego światło 

lamp samochodowych. Wymiary 

minimalne: 150x100x50mm; 

wymiary maksymalne: 

210x160x90mm.    

Dostosowany do 
materiału, rozmiar 
nadruku dostosowany 
do wolnej powierzchni 
 

Parametry logotypu 

kampanii zgodnie z 

podstawową księgą 

znaku 

300 szt. 

 

UWAGA: Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy. 


