
Załącznik nr 1 do oszacowania 

WYKAZ ZAMAWIANEGO ASORTYMENTU DLA WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROPS W ZIELONEJ GÓRZE 

L.p. Nazwa 
asortymentu 

Wymiary (+/- 
5%) 

Szczegółowy opis asortymentu Wzór (zdjęcie) Cena netto i brutto 

1 Zestaw kredek z 
temperówką 

37x102x37 Zestaw drewnianych kredek w 12 kolorach,. 
Pakowany w kartonową tubę z plastikową 
nasadką z temperówką 

Logotypy: 
- „Lubuskie warte zachodu” 
- ROPS w Zielonej Górze  
Napis: 
- Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych 
Nadruk: monochromatyczny, jeden kolor - biały 
Opakowanie: zbiorcze opakowanie zabezpieczające 
przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i 
ilością sztuk.  
Napis: czcionka – Sansation bold, Abel regular 

 Cena za 200 szt.: 

………………… netto 

……………….. brutto 

2 Parasol 
składany 

37,5 x śr. 90 cm Parasol składany z plastikową rączką 
 i metalową ramą z dołączonym etui. Materiał: 
Poliester 

Logotypy: 
- „Lubuskie warte zachodu” 
- ROPS w Zielonej Górze  
Napis: 
- Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych 
Nadruk: monochromatyczny, jeden kolor - biały  
Opakowanie: zbiorcze opakowanie zabezpieczające 
przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i 
ilością sztuk.  
Napis: czcionka – Sansation bold, Abel regular 

Kolor 

 Cena za 100 szt.: 

………………….. netto 

…………………… brutto 

3 Śrubokręt  
w kształcie 
długopisu 

śr. 1,2 x 11,1 cm Śrubokręt w kształcie długopisu z 4 płaskimi i 4 
krzyżakowymi końcówkami, z klipem 

Logotypy: 
- „Lubuskie warte zachodu” 
- ROPS w Zielonej Górze  
Napis: 
- Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych 
Nadruk : monochromatyczny, jeden kolor - biały 

 Cena za 150 szt.: 

   ………………….. netto 

…………………… brutto 



Opakowanie: zbiorcze opakowanie zabezpieczające 
przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu i 
ilością sztuk.  
Napis: czcionka – Sansation bold, Abel regular 

4 Składany kubek śr. 7,1 x 3,4 cm Składany kubek do picia 220 ml z karabińczykiem 
Logotypy: 
- „Lubuskie warte zachodu” 
- ROPS w Zielonej Górze  
Napis: 
- Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych 
Nadruk: monochromatyczny, jeden kolor - biały 
Opakowanie: zbiorcze opakowanie zabezpieczające 
przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu 
i ilością sztuk.  
Napis: czcionka – Sansation bold, Abel regular 
 

 Cena za 200 szt.: 
……………….. netto 
……………….. brutto 

5 Składany bidon 120 x 265 x 30 Składany bidon na wodę wykonany  
z elastycznego tworzywa (bezpiecznego dla 
zdrowia) o pojemności 480 ml, z karabińczykiem.  
Logotypy: 
- „Lubuskie warte zachodu” 
- ROPS w Zielonej Górze  
Napis: 
- Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych 
Nadruk: monochromatyczny  
Opakowanie: zbiorcze opakowanie zabezpieczające 
przed uszkodzeniem, karton opisany nazwą produktu 
i ilością sztuk.  
Napis: czcionka – Sansation bold, Abel regular 

 Cena za 150 szt.: 
………………. netto 
……………….. brutto 

OGÓŁEM (cena powinna zawierać wszystkie składowe, m.in. produkty,projekt,koszty wykonania i dostawy) Cena: 
netto –  
brutto –  

UWAGI: 

Nadruk powinien być wykonany przez Wykonawcę, wcześniej zaakceptowany przez Zamawiającego. 

1. Nadruk powinien być wykonany przez Wykonawcę po uprzednim zaakceptowaniu wizualizacji produktu przez Zamawiającego. 

2. Cena: Cena powinna zawierać wszystkie składowe (m.in. produkt, projekt, wykonanie i dostawę). 

3.  Ostateczny termin realizacji i dostawy do 20.12.2019:  

 


