
Załącznik nr 1.1.

Pakiet 1

Lp Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary  Szacunkowa ilość 
jedn.miary 

Cena jednostki 
miary

netto w zł

Stawka VAT 
w %

 Wartość netto 
w zł 

 Wartość brutto 
w zł 

1

Kubek EKO. Kubek ekologiczny, dopuszcza się materiały: bambus i PP, liście bananowca i PP, lub inne pod 
warunkiem, że materiał z którego asortyment będzie wykonany pozostanie materiałem ekologicznym oraz 
biodegradowalnym. Pojemność 320 – 500 ml. Preferowany kolor pastelowy, logotyp Spółki Ekoenergia Silesia S.A. 
o wymiarach szerokość od 3 do 6 cm, długość od 10 do 15 cm. 
Logotyp w kolorze czarnym.
Kubek z uchem.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu kubka. Wzór logotypu nr 1.

szt. 50

2

Kubek EKO.  Kubek ekologiczny, dopuszcza się materiały: bambus i PP, liście bananowca i PP, lub inne pod 
warunkiem, że materiał z którego asortyment będzie wykonany pozostanie materiałem ekologicznym oraz 
biodegradowalnym. Pojemność 320 – 500 ml. Preferowany kolor pastelowy, logotyp Spółki Ekoenergia Silesia S.A. 
o wymiarach szerokość od 3 do 6 cm, długość od 10 do 15 cm. 
Logotyp w kolorze czarnym.
Kubek z uchem.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu kubka.   Wzór logotypu nr 4.

szt. 100

3

EKO notes.
Format A5, 32 kartkowy, surowiec: papier pochodzący z recyclingu o gramaturze nie mniejszej niż 120 g/m2, 
papier w kratkę, klejone kartki, bez okładki, znakowanie – Wzór logotypu nr 1 nadrukowany w stopce wraz z nazwą 
Spółki w kolorze czarnym 3 cm na 6 cm:  
,,Ekoenergia Silesia S.A.” ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice / www.ekoenergiasilesia.pl /
tel. + 48 32 220 80 71",
Na ostatniej stronie sztywna kartka z tektury o gramaturze 250 g/m2.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu wzoru.   Wzór logotypu nr 1.

szt. 50

4

Torba papierowa elegancka. Torba papierowa A4 z materiału pochodzącego z recyclingu o wysokiej estetyce, z 
zachowaniem charakteru torby prezentowej eleganckiej- dopuszcza się satynowe wykończenie lub inny motyw 
uszlachetniający produkt eko. Papier o gramaturze minimum 80 m/g2 z wytrzymałością uchwytów 
w kolorze torby do 1 kg. Preferowane kolory naturalne (beże, brązy).
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu zawierającego logotyp Spółki w kolorze czarnym. 
Wzór logotypu nr 1.

szt. 50

5
Zestaw EKO długopisów w etui. Zestaw dwóch długopisów automatycznych (kolor czarny i niebieski) w 
standardowych rozmiarach 
z motywem uszlachetniającym produkt jednocześnie promujący ekologiczne rozwiązania.
 

szt. 50

6

Notes A5. Notes z wyrywanymi kartkami z twardą tylną okładką, ‘logowany w 3 wersjach’
Format A5, 64 kartkowy, surowiec: papier pochodzący z recyclingu o gramaturze nie mniejszej niż 120 g/m2, 
papier w kratkę, klejone kartki, bez okładki, znakowanie w stopce w wymiarach nie mniejszych niż 4 cm x 7 cm w 3 
opcjach:
a) Logo Parku Efektywność szt. 100. Wzór logotypu nr 2.
b) Logo Parku Woda szt. 100. Wzór logotypu nr 3.
c) Logo EES szt. 100. Wzór logotypu nr 1.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu zawierającego logotyp Spółki w kolorze czarnym.

szt. 300

7

Długopis papierowy EKO. Długopis automatyczny - ekologiczny
Ekologiczny długopis wykonany ze specjalnie zrolowanego papieru, którego skład jest biodegradowalny, a 
materiał pochodzi z recyclingu. Zamykany papierową zatyczką. Logotyp wg wytycznych w 3 wariantach. Niebieski 
wkład. Materiał: papier, wymiary: ok. 145 x 9 mm, nadruk kolorowy w wymiarach umożliwiających przeczytanie 
napisu przy logotypie. Długopis w kolorach różnych odcieni brązu.
a) Logo Parku Efektywność szt. 100. Wzór logotypu nr 2.
b) Logo Parku Woda szt. 100. Wzór logotypu nr 3.
c) Logo EES szt. 100. Wzór logotypu nr 1.)
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu zawierającego logotyp Spółki w kolorze czarnym.

szt. 300

8

Zakładka EKO podwójne logo. Zakładka do książek w karteczkami samoprzylepnymi.
Zakładka do książek z żółtymi samoprzylepnymi karteczkami memo i minimum 5 kolorowymi samoprzylepnymi 
markerami. Również linijka 13 cm. Ekologiczna zakładka z materiału pochodzącego z recyclingu. Nadruk logo w 
górnej części zakładki. Wymiary dopuszczalne 180-200 mm x 50-70 x max 3 mm. Nadruk kolorowy w wymiarach 
umożliwiających przeczytanie napisu przy logotypie.
a) Logo Parku Efektywność szt. 100. Wzór logotypu nr 2.
b) Logo Parku Woda szt. 100.  Wzór logotypu nr 3.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu zawierającego logotypy.

szt. 200

9

Ołówek EKO czarny. 
Ołówek z drewna barwiony w czarnym kolorze o wymiarach standardowych (od 18 do 20 cm) bez gumki. 
Technologia znakowania: tampodruk. Kolor logotypu biały albo srebrny. Rozmiar znakowania umożliwiający 
odczytanie logotypu. 
a) Logo Parku Efektywność szt. 100. Wzór logotypu nr 2.
b) Logo Parku Woda szt. 100. Wzór logotypu nr 3.
c) Logo EES szt. 100. Wzór logotypu nr 1.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu zawierającego logotypy.

szt. 300

Razem:

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
EKO ZESTAW PROMOCYJNY
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1

Terminarze 2020 - eleganckie. Terminarze A4- oprawa z motywem drewna- logotyp EKOENERGIA.
Układ - 1 dzień na stronie, godzinowy podział dnia – od godziny 6:00 do co najmniej 18:00. Okładka z materiału 
imitującego motyw drewna, drewnopodobnego, z materiału korka, zrolowanego papieru pod warunkiem 
zachowania estetyczności i eleganckiego stylu terminarza. Format kalendarza A4, kalendarium – dni tygodnia 
minimum w języku polskim, angielskim, numeracja dni, tygodni, itp.
Rok i logotyp Ekoenergii tłoczone na oprawie według przygotowanej przez wykonawcę matrycy i wykrojnika. Kolor 
czarny Druk, papier: 70g/m2 lub więcej.
Wzór logotypu nr 1.

szt. 50

2

Terminarze 2020 - A4 - zwykłe. Terminarz szyty format A4 
Układ - 1 dzień na stronie, godzinowy podział dnia – od godziny 6:00 do co najmniej 18:00. Okładka z miękkiego 
materiału pokryciowego - w skóropodobnej twardej oprawie. Rok i logotyp dwóch Parków Technologicznych 
tłoczone na oprawie według przygotowanej przez wykonawcę matrycy i wykrojnika. Czarny - matowy, logotyp złoty. 
Druk, papier: 70g/m2 lub więcej.
Logotypy:
,, Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo ”
,, Park Przemysłowo -Technologiczny Ekoenergia - Efektywność”
Kalendarium – dni tygodnia minimum w języku polskim, angielskim, numeracja dni, tygodni, itp.
Do Wykonawcy należeć będzie wykonanie projektu kalendarza.
Wzór logotypu nr 4.

szt. 25

3

Teczki zwykłe. Teczki składane z pełnym nadrukiem A4
Teczki ofertowe pełniące rolę okładki na materiały marketingowe, składane i mieszczące format A4  Papier kreda 
mat, z eleganckim satynowym wykończeniem logotypów. Preferowane stonowane odcienie szarości z 
jednokolorowym logotypem. Strony zewnętrzne w pełnym kolorze z logotypem na froncie, a na tylnej ścianie 
stopka z danymi teleadresowymi. Wewnętrzne strony w kolorze bez nadruku.
a) Logo Parku Efektywność szt. 100. Wzór logotypu nr 2.
b) Logo Parku Woda szt. 100. Wzór logotypu nr 3.
c) Logo EES szt. 100.  Wzór logotypu nr 1.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu zawierającego logotypy.

szt. 300

4

Smycze zwykłe. Smycze reklamowe, z logotypem Parków Technologicznych, dwuwarstwowe.
Wykonanie wraz z projektem, długość – ok. 40 cm, (ok. 80 cm obwód), szerokość – ok. 2 cm, zapinanie ,,na prosty 
karabinek bez ząbkowy np. zamek Keylock”.
,, Park Technologiczny Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo ” zgodnie z logotypem, kolor nadruku niebieski.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie wzoru projektu.
Wzór logotypu nr 2.

szt. 100

5

Smycze zwykłe. Smycze reklamowe, z logotypem Parków Technologicznych, dwuwarstwowe.
Wykonanie wraz z projektem, długość – ok. 40 cm, (ok. 80 cm obwód), szerokość – ok. 2 cm, zapinanie ,,na prosty 
karabinek bez ząbkowy np. zamek Keylock”.
,, Park Przemysłowo -Technologiczny Ekoenergia - Efektywność” zgodnie z logotypem, kolor nadruku czerwony.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie wzoru projektu.
Wzór logotypu nr 3.

szt. 100

Razem:

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

STANDARDOWY ZESTAW PROMOCYJNY
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1

Minutnik pod prysznic promujący oszczędzanie wody podczas kąpieli. W kształcie klepsydry z czasem przesypu 2 
minuty i z zainstalowaną przyssawką. Preferowane kolory pastelowe. Materiał: plastik
Minutnik w opakowaniu papierowym z nadrukiem.
Do Wykonawcy należeć będzie przygotowanie projektu wzoru opakowania papierowego zawierającego logotyp 
Spółki w kolorze czarnym. Wzór logotypu nr 1.

szt. 50

…………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
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1

Trybunka łukowa z nadrukiem Ekoenergia Silesia S.A. Trybunka konferencyjna 
Trybunka o dużych wymiarach  wysokość od 90 cm do 110 cm, szerokość od 80 do 105 cm, głębokość od 50 do 65 
cm. Waga maksymalna 40 kg.
Trybunka powinna mieć kształt podwójnej litery D z łukowym frontem. Blat wimitacja drewna ( drewnopodobny 
materiał), dół kolor czarny mat. Trybunka powinna mieć instrukcję składania i załączoną instrukcję obsługi z 
podstawowymi informacjami. Montaż bez specjalistycznych narzędzi. Łatwa do transportu. Dopuszcza się 
instalacje kółek do przemieszczania.
Stylistyka elegancka.
Wewnątrz co najmniej jedna półka na ewentualne dokumenty bądź inne materiały biurowe.
Wzór logotypu nr 1 - srebrny nadruk – satyna bądź błysk.

szt. 1
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1

Broszura w formacie A3 składane do A4 z uszlachetnieniami. 
Materiał: papier 
Gramatura: kreda mat od 250 – do 300 gram, folia mat plus lakier UV, wykończenia logo i hasła na przodzie 
metalik.
Wzór nr 5.

szt. 5

2

Ulotka w formacie A5
Kreda błyszcząca
Zadruk dwustronny
Uszlachetnienie przód: folia matowa i UV wybiórczo 
Kolorowy wydruk
Gramatura nie mniejsza niż 130 
Wzór nr 6.

szt. 50

Razem:

MINUTNIK

TRYBUNKA

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

…………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Broszura i ulotka

…………………………………………………..


