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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-promocyjnych zgodnie z wymaganiami 
techniczno-ilościowymi określonymi poniżej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 
2014-2020” oraz zasadami promocji i oznakowania projektów, a także do ich stosowania. Materiały dostępne są na stronach 
internetowych: 

 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/, 

 https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/. 

Materiały informacyjne i promocyjne muszą zawierać elementy graficzne obowiązujące dla Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, co oznacza uwzględnienie odpowiednich znaków graficznych.  

Logotyp Kampanii Kolejowe ABC, projekt bohatera, hasło oraz zasady ich stosowania, niezbędne do właściwej realizacji 
przedmiotu zamówienia, znajdują się w Księdze Identyfikacji Wizualnej Projektu zamieszczonej na stronie internetowej  

https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kampanie/kampania-kolejowe-abc/identyfikacja-wizualna/13368,Identyfikacja-wizualna.html 

Materiały graficzne z logotypem UTK zostaną udostępnione po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

CZĘŚĆ 1 

 

Wszelkie materiały i substancje użyte w produkcji muszą być bezpieczne dla dzieci oraz dozwolone do użytku w produkcji 
przedmiotów, z których będą korzystały dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym nie mogą powodować uczuleń. Muszą 
one posiadać certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, m.in. CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz.1730).  

1 Zestaw znaków drogowych. 

1) jednostka miary: zestaw, 

2) liczba: 4 zestawy, 

3) znaki drogowe zgodne z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn zm.). 

4) zawartość 1 zestawu: 

 po 2 sztuki każdego z następujących znaków drogowych: A-9, A-10, B-20, D-6, G-2, G-3, G-4,   

 po 4 sztuki każdego z następujących znaków drogowych: G-1a, G-1b, G-1c, G-1d, G-1e, G-1f,  

 38 słupków w kolorze białym o wysokości 150 – 160 cm wykonanych z materiału PCV lub równoważnego 
zapewniającego odpowiednią sztywność i trwałość, pakowanych w tuby do transportu, 

 38 podstaw plastikowych o wymiarach: szer. ramienia podstawy w najszerszym miejscu 4 - 5 cm, wys. ramienia 
podstawy w najwyższym miejscu 4 – 5 cm, szer. podstawy 42 – 44 cm, 

 przykładowa wizualizacja zestawu: 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
https://utk.gov.pl/pl/pasazerowie/kampanie/kampania-kolejowe-abc/identyfikacja-wizualna/13368,Identyfikacja-wizualna.html


 

 

 
 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ: BAF-WZPL.253.12.2017 – str. 2 

 

 

2 Podstawa metalowa do znaków. 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 38 sztuk, 

3) wymiary: szer. 35 cm, dł .35 cm (+/- 2 cm) 

4) podstaw powinna być solidna, powinna zapewnić stabilność znaku, również w plenerze, przy zmieniających się 
warunkach atmosferycznych. 

3 Zestaw gumowych mat antypoślizgowych imitujących asfalt. 

1) jednostka miary: zestaw, 

2) liczba: 2 zestawy, 

3) zawartość zestawu: 

 zestaw zawiera gumowe maty antypoślizgowe imitujące asfalt – do ułożenia na obszarze 30 m2 wg projektu 
szczegółowego ustalonego z Wykonawcą po zawarciu umowy; każdy zestaw powinien umożliwić ułożenie na 
wyznaczonym obszarze, następującej imitacji, zawierającej łącznie następujące elementy:  

i. drogi wraz z zakrętami, 

ii. przejścia dla pieszych, 

iii. przejazdu kolejowego, przy którym zostanie postawiony szlaban,  

iv. przejazdu kolejowego, przy którym nie będzie szlabanu, 

v. skrzyżowania dróg. 

4 Zdalnie sterowany model edukacyjny sygnalizacji świetlnej 

1) jednostka miary: komplet, 

2) liczba: 4 komplety, 

3) opis kompletu: 

 wózek z zamykaną komorą na akumulator oraz  opcja z podłączeniem do prądu, 

 akumulator, 

 pilot np. z transmisją radiową oraz  możliwość włączenia ręcznie, 

 sygnalizacja świetlna oraz dźwiękowa, 

 źródło światła: żarówki ledowe, 

 kolor światła: czerwone, pulsujące, 

 szlaban sterowany za pomocą pilota, zsynchronizowany ze światłami, 
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 urządzenie o dużej mobilności (do częstego transportu samochodem), 

 rozkładany na dwie części (górną, czyli sygnalizator ze słupkiem, oraz dolną, czyli komorę na akumulator), łatwy 
do przenoszenia oraz montażu, z elementami teleskopowymi,  

 połączenia kabli (wtyczki) trwałe, odporne na uszkodzenia, częste podłączanie i rozłączanie oraz transport, 

4) minimalna całkowita wysokość sygnalizatora (po złożeniu górnej i dolnej części): 158 – 160 cm, 

5) wymiary dolnej części sygnalizacji świetlnej: 43 x 43 x 43 cm, 

6) gwarancja: 12 miesięcy (obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia lub wymianę na nowy w przypadku uszkodzeń 
powstałych bez winy użytkownika), 

7) przykładowa wizualizacja kompletu: 

 

 

5 Pojemnik przeznaczony do transportu tarcz znaków i podstaw plastikowych 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 4 sztuki, 

3) pojemnik o pojemności od 80 do 90 litrów, 

4) minimalne wymiary zewnętrzne: szerokość: 45 cm, długość: 70 cm, głębokość: 40 cm, 

5) wykonane z mocnego tworzywa sztucznego, 

6) pojemnik z pokrywką, 

7) kolor dowolny. 

6 Pojemnik przeznaczony do transportu podstaw metalowych 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 4 sztuki, 

3) pojemnik o pojemności od 60 do 70 litrów, 

4) minimalne wymiary wewnętrzne: długość: 60 cm, szerokość: 45 cm, głębokość: 45 cm, 

5) wykonane z mocnego tworzywa sztucznego, 

6) pojemnik z pokrywką, 

7) kolor dowolny. 

7 Skrzynia do transportu górnej części zdalnie sterowanych modeli edukacyjnych sygnalizacji 
świetlnej 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 4 sztuki, 
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3) skrzynia musi zmieścić górną część sygnalizatora, tj. sygnalizator ze słupkiem (wysokość: 152 cm, szerokość: 52 cm), 

4) wykonana z mocnych, nieprzemakalnych materiałów, 

5) minimalne wymiary wewnętrzne: wysokość: 160 cm, szerokość: 55 cm, głębokość: 35 cm, 

6) cztery koła transportowe na płozach, w tym dwa z hamulcem,   

7) wygodne rączki, 

8) skrzynia z pokrywą, 

9) wypełnione gąbką/pianką techniczną, 

10) kolor: czarny. 

8 Skrzynia do transportu dolnej części zdalnie sterowanych modeli edukacyjnych sygnalizacji 
świetlnej 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 4 sztuki, 

3) wykonane z mocnych, nieprzemakalnych materiałów, 

4) minimalne wymiary wewnętrzne: szer. 45 cm, wys. 45 cm, dł. 45 cm, 

5) cztery koła transportowe na płozach, w tym dwa z hamulcem, 

6) wygodne rączki, 

7) skrzynia z pokrywą, 

8) wypełniona wewnątrz gąbką/pianką techniczną, 

9) kolor: czarny, 

 
 
CZĘŚĆ 2 

 

Wszelkie materiały i substancje użyte w produkcji muszą być bezpieczne dla dzieci oraz dozwolone do użytku w produkcji 
przedmiotów, z których będą korzystały dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym nie mogą powodować uczuleń. Muszą 
one posiadać certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo, m.in. CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 20 października 2016 r..  w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz.1730)  

 

I. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

1 Kostium bohatera kampanii 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 4 sztuki, 

3) kształt wg projektu zawartego w Księdze Identyfikacji Wizualnej Projektu, 

4) materiał zewnętrzny: plusz w kolorze szarym, krótki włos, 

5) do 15 kolorów, jeden dominujący, 

6) wysokość: 2 sztuki 175 cm, 2 sztuki 190 cm (+/- 3 cm), 

7) wygodny w noszeniu, gwarantujący dopływ świeżego powietrza i dobrą widoczność, 

8) stopy wykonane z wodoodpornego materiału, 

9) spełniający wymagania co do bezpieczeństwa użytkowania, 

10) bohater ubrany w bawełniany T-shirt, 

11) haft na kostiumie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC oraz elementy graficzne obowiązujące dla Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

12) waga kostiumu kompletnego nie więcej niż 5 kg, 

13) możliwość prania kostiumu lub czyszczenia chemicznego, 

14) kostium wykonany z materiałów nieszkodliwych dla człowieka, 

15) brak ostrych końców, 

16) gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy (obejmuje bezpłatną naprawę kostiumu lub wymianę na nowy w przypadku 
uszkodzeń powstałych bez winy użytkownika), 

 

2 Węże spacerowe w kształcie pociągu: 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 250 sztuk, 

3) nieprzemakalna tkanina, 

4) wypełnienie: lekka pianka, 

5) na wężu znajdują się stałe uchwyty ułatwiające dzieciom ustawienie się w parach, 

6) liczba uchwytów po 8 z każdej strony oraz po jednym uchwycie z przodu i z tyłu węża - łącznie 18, 

7) długość węża: 5 metrów, 

8) nadruk: haft komputerowy, 

9) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC, bohater Projektu, hasło Projektu oraz elementy graficzne 
obowiązujące dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

10) przykładowa wizualizacja: 

                

 
 

3 Maskotki 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 30 000 sztuk, 

3) kształt wg projektu zawartego w Księdze Identyfikacji Wizualnej Projektu, 

4) pluszowa, miękka, miła w dotyku, 

5) wysokość:  12 cm (+/- 3 cm), 

6) nadruk na koszulce maskotki: pełny kolor – sublimacja, 

7) oznakowanie: logotyp Kampanii Kolejowe ABC, logotyp UTK oraz elementy graficzne obowiązujące dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; rozmiar obszaru zdobienia: 4 x 2,5 cm (+/- 1 cm), 

8) w dostawie pakowane w kartony po 50 sztuk. 

4 Maskotki duże 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 600 sztuk, 
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3) kształt wg projektu zawartego  w Księdze Identyfikacji Wizualnej Projektu,  

4) pluszowa, miękka, miła w dotyku, 

5) wysokość: 40 cm  (+/- 3 cm), 

6) nadruk na koszulce maskotki: pełny kolor – sublimacja, 

7) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC oraz elementy graficzne obowiązujące dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; rozmiar obszaru zdobienia: 8 x 4,5 cm (+/- 1 cm), 

8) do każdej maskotki dołączona tabliczka ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym o wymiarach 10 x 6 cm (+/- 1 cm) 
z wygrawerowanym laserowo napisem w kolorze czarnym, 

9) w dostawie pakowane w kartony po 60 sztuk. 

5 Kamizelki odblaskowe 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 30 000 sztuk, w tym rozmiar XS – 12 000 szt., S – 10 000 szt., M – 8000 szt., 

3) materiał fluorescencyjny, poliester 100%, 120 g (+/- 10%), 

4) dwa pasy odblaskowe wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN471/2013, 

5) obszycie lamówką w kolorze kamizelki, 

6) z przodu zapięcie na rzepy, 

7) rozmiar: XS, S i M (przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat, 7-9 lat, 10-13 lat), 

8) kolor: żółty, 

9) kamizelka zgodna z normą EN471/2013, 

10) nadruk: pełny kolor – sublimacja, 

11) oznakowanie: przód: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC oraz elementy graficzne obowiązujące 
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; tył: bohater Projektu, hasło Projektu, 

12) w dostawie pakowane w kartony po 50 sztuk, 

13) przykładowa wizualizacja: 

 

 

 
 

6 Samozaciskowe opaski odblaskowe: 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 30 000 sztuk, 

3) budowa:  

i. blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną, 

ii. spód materiał typu flock w różnych kolorach (żółty, odcienie pomarańczowego, czerwony, fioletowy, 
srebrny, niebieski, zielony), łagodny dla dłoni, 
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iii. wewnątrz opasek dodatkowe warstwy folii PCV chroniące pryzmat przed zniszczeniem/przetarciem, 

4) wymiary: 34 x 3 cm (+/- 5mm), 

5) nadruk: tampodruk, 

6) wymiary nadruku: 20 cm (+/- 5mm), 

7) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC, bohater Projektu, hasło Projektu oraz elementy graficzne 
obowiązujące dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

8) w dostawie pakowane w kartony po 50 sztuk w jednym kolorze, 

9) przykładowa wizualizacja: 

 

7 Zawieszki odblaskowe: 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 30 000 sztuk, 

3) kształt wg projektu zawartego w Księdze Identyfikacji Wizualnej Projektu – bohater Projektu, 

4) wykonane z folii fluorescencyjnej, 

5) wypełniacz sztywny PCV, 

6) wymiary: wysokość: ok. 7 cm, szerokość: ok. 4,5 cm, 

7) nadruk: tampodruk, jednostronny (pełny kolor), 

8) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC oraz elementy graficzne obowiązujące dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

9) w dostawie pakowane w kartony po 50 sztuk, 

10) przykładowa wizualizacja: 

8 Kredki: 

1) jednostka miary: opakowanie, 
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2) liczba: 30 000 opakowań, 

3) drewniane kredki w dwunastu kolorach zapakowane w poręczny kartonik, 

4) kolor opakowania: naturalny,  

5) minimalny wymiary opakowania: 90 x 90 x 8 mm,  

6) minimalna długość kredki: 9 cm,  

7) średnica kredki: ok 0,8 cm, 

8) składniki kredek i ich opakowania muszą pochodzić z recyklingu i być przyjazne dla środowiska, 

9) nadruk: tampodruk (pełny kolor),  

10) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC, bohater Projektu, hasło Projektu oraz elementy graficzne 
obowiązujące dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

11) w dostawie pakowane w kartony po 50 sztuk, 

12) przykładowa wizualizacja: 

 

9 Worki odblaskowe: 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 30 000 sztuk, 

3) worek na buty lub strój gimnastyczny w różnych kolorach (żółty, czerwony, niebieski, zielony),  

4) dzianina fluorescencyjna, 

5) wzmocnione rogi worka z naszytymi odblaskami, 

6) taśma srebrna odblaskowa zgodna z normą EN471/2013, 

7) nadruk: pełny kolor – sublimacja, jednostronny, 

8) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC, bohater Projektu, hasło Projektu oraz elementy graficzne 
obowiązujące dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

9) w dostawie pakowane w kartony po 50 sztuk, 

10) przykładowa wizualizacja: 
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10 Bloki papieru kolorowego A4: 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 600 sztuk, 

3) format: A4 (21 x 29,7 cm), 

4) kolory: mix kolorów, 

5) kartka w pełnym, jednakowym kolorze, 

6) gramatura: 80-100 g/m2, 

7) okładka: karton kredowy 170 g, 

8) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC, bohater Projektu oraz elementy graficzne obowiązujące 
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umiejscowione na okładce,  

9) liczba kartek w bloku: 30. 

11 Bloki papieru białego A4: 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 600 sztuk, 

3) format: A4 (21 x 29,7 cm), 

4) kolor: biały, 

5) gramatura: 80-100 g/m2, 

6) okładka: karton kredowy 170 g, 

7) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC, bohater Projektu, elementy graficzne obowiązujące 
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umiejscowione na okładce,  

8) liczba kartek w bloku: 30. 

 

12 Bloki papieru białego A3: 

1) jednostka miary: sztuka, 

2) liczba: 600 sztuki, 

3) format: A3 (29,7 x 42 cm), 

4) kolor: biały, 

5) gramatura: 80-100 g/m2, 

6) okładka: karton kredowy 170g, 

7) oznakowanie: logotyp UTK, logotyp Kampanii Kolejowe ABC, bohater Projektu, elementy graficzne obowiązujące 
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umiejscowione na okładce,  

8) liczba kartek w bloku: 30. 

 

II. SZACUNKOWA WIELKOŚĆ DOSTAW W RAMACH CZEŚCI 2 

1 Pierwsza dostawa 

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Liczba 

1 Kostium bohatera kampanii sztuka 4 

2 Węże spacerowe w kształcie 
pociągu 

sztuka 50 

3 Maskotki sztuka 3000 

4 Maskotki duże sztuka 60 
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Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Liczba 

5 Kamizelki odblaskowe sztuka 3000 

6 Samozaciskowe opaski 
odblaskowe  

sztuka 3000 

7 Zawieszki odblaskowe sztuka 3000 

8 Kredki opak. 3000 

9 Worki odblaskowe sztuka 3000 

10 Bloki papieru kolorowego A4 sztuka 60 

11 Bloki papieru białego A4 sztuka 60 

12 Bloki papieru białego A3  sztuka 60 

 

2 Kolejne dostawy 

Lp. Nazwa przedmiotu J.m. Liczba 

2 Węże spacerowe w kształcie 
pociągu 

sztuka 50 

3 Maskotki sztuka 3000 

4 Maskotki duże sztuka 60 

5 Kamizelki odblaskowe sztuka 3000 

6 Samozaciskowe opaski 
odblaskowe  

sztuka 3000 

7 Zawieszki odblaskowe sztuka 3000 

8 Kredki opak. 3000 

9 Worki odblaskowe sztuka 3000 

10 Bloki papieru kolorowego A4 sztuka 60 

11 Bloki papieru białego A4 sztuka 60 

12 Bloki papieru białego A3  sztuka 60 

 


