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zapytanie ofertowe ZP/02/2019
Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby
Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. zgodnie z poniższą specyfikacją:

1) Pendrive 16 GB w formie spinacza do papieru   

Ilość: 200 szt.
 Kolor: czerwony – 100 szt., czarny – 100 szt.

  Długość: 37mm

 Szerokość: 12mm

 Wysokość: 4.5mm

 Logo KPT: nadruk do 4  kolorów

 Pojemność: 16 GB

 Wygląd: pendrive w formie zapinki do papieru zrobiony z giętkiego tworzywa

 Opakowanie: tekturowe pudełko

2) Torba bawełniana z logo – produkcja polska!

Ilość: 200 szt.

 Torba płaska z dnem - produkcja polska!

Wymiar: szer. 42 cm x wys. 40 cm x dno 10 cm (dopuszczalna różnica w wymiarze
może wynosić do 5 mm)
 Materiał: ekologiczna bawełna o splocie płóciennym CANVAS o gramaturze 280
g, z certyfikatem Oeko-Tex
Nadruk: 3 kolory

Wykończenie: uszy z taśmy parcianej bawełnianej, szerokość: 30 mm, grubość: 1,5
mm, nośność: 150 kg, w kolorze granatowym
Dodatkowo: metka tkana z logo KPT (2 kolory) wszyta z boku torby (2x2 cm)

Torba bawełniana z logo – produkcja polska!

Ilość: 100 szt.

 Torba płaska z dnem - produkcja polska!

Wymiar: szer. 42 cm x wys. 40 cm x dno 10 cm (dopuszczalna różnica w wymiarze
może wynosić do 5 mm)



 Materiał: ekologiczna bawełna o splocie płóciennym CANVAS o gramaturze 280
g, z certyfikatem Oeko-Tex
Nadruk: 3 kolory

 Wykończenie: jedno ucho z materiału o tych samych parametrach co torba,
długość: 105 cm, szerokość 10 cm u nasady, zwężająca się płynnie ku górze
do 7 cm w kolorze czerwonym (pantone 032C)
Dodatkowo: metka tkana z logo KPT (2 kolory) wszyta z boku torby (2x2 cm)

4) Teczka ze ekoskóry – produkcja polska!

Ilość: 100 szt.

 Rozmiar: (A4) 23 x 31,5cm
Kolor: czarny

Materiał: Ekoskóra Berlin, dwustronnie pianka

Wnętrze: czarna, elegancki materiał

Wykończenie: czarne, atłasowe tasiemki przytrzymujące dokumenty,

Tłoczenie na złoto – logo KPT

5) Butelka sportowa

Ilość: 300 szt.

Materiał: Eastman Tritan™ (odporny na uszkodzenia, przebarwienia i zapachy,
wolny od BPA)

Pojemność 685ml

 Odkręcana nakrętka

Wymiary: wysokość: 26,00 cm, średnica: 7,00 cm

Waga: 88 gram

 Nadruk: Logo KPT – 3 kolory

Opakowanie: tekturowe pudełko

6) Kubek ceramiczny ZEN

Ilość: 300 szt.

Kolor: czerwony z białym wnętrzem

Logo: logotyp KPT – litera „K” w kolorze białym o matowej fakturze różniącej się od
reszty powłoki kubka
Pojemność:    250 ml   



Wysokość:    91 mm   

Średnica:    84 mm

Materiał: ceramika Royal

7) Kubek ceramiczny z napisem

Ilość: 100 szt.

Kolor: biały mat z czerwonym wnętrzem

Nadruk: napis - 3 kolory

 Pojemność:    300 ml   

Wysokość:    85 mm   

Średnica:    90 mm

Materiał: ceramika matowa

8)  Pop Holder - Uniwersalny uchwyt pasujący do każdego smartfonu

Kolor: biały (200 szt.)  i czarny (200 szt.)

Wymiary: średnica ok. 40mm,

Logo: pattern z logotypu KPT, 2 kolory,

W zestawie: mocowanie - taśma mocująca 3M,

Opakowanie: tekturowo – foliowe, klejone,

Ilość: 400 sztuk (białe – 200 szt., czarne – 200 szt.).
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