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Załącznik Nr 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

WARUNKI OGÓLNE:  
 
1. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

•  Główny kod CPV: 
30237230-0 pamięci 

 
2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa PenDrive’ów zgodnie  

z poniższym zestawieniem asortymentowym: 
 

� Pozycja 1 
 

 
 
 
 
 

 
Pendrive  

8 GB, typu twister, uniwersalny 
nośnik z jednej strony wyposażony w 
standardowe złącze USB 2.0, a z 
drugiej strony Micro USB z funkcją 
OTG (On-The-Go), 
 
Rozmiar: ok. 6,5 x 1,5 cm 
 
w kolorach: 
1) zółty- CMYK Y 100%/6% 
RGB r 255/G 237/B 0 
pakowany indywidualnie w tekturowe 
opakowanie,  
ilość: 150 szt. 
 
2) ciemnoróżowy 
CMYK 100% 
RGB R 230/G 0/B 126 
pakowany indywidualnie w tekturowe 
opakowanie,  
ilość: 150 szt. 
 
GRAWER DWUSTRONNY: 
1) logo Łódź kreuje, 
2) adres strony www.mlodziwlodzi.pl,  
 
 
 
Łączna ilość: 300 szt. 
 

 

 
 

 

 



� Pozycja 2 
 

 
 
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot zamówienia dla pozycji 2  

na adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Biuro Promocji, Komunikacji 
Społecznej i Turystyki oraz dla pozycji 1 na adres: 93-590 Łódź, Al. Politechniki 32  
– Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, własnym transportem wraz  
z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, 
bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy projekty graficzne 
(pozycja I – grawer dwustronny-logo Łódź kreuje oraz adres strony 
www.młodziwlodzi.pl; pozycja II – grawer jednostronny – logo Łódź kreuje ), której 
Zamawiający jest właścicielem w formie elektronicznej w terminie do 5 dni roboczych 
od daty zawarcia niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, przygotowania projektów   
oraz umieszczenia graweru, tak, aby spełniały kryterium specyfikacji  
oraz przekaże go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 10 dni roboczych od 
daty zawarcia umowy na adres e-mail: grafika@uml.lodz.pl  

6. Zamawiający zaakceptuje projekty w terminie do 3 dni roboczych, od dnia 
przekazania ich przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedstawionych projektów, 
Wykonawca przedstawi poprawione projekty w terminie do 2 dni roboczych od dnia 
otrzymania uwag.  

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności,  
z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu 
posiadanej wiedzy, profesjonalnych umiejętności i z użyciem najlepszych materiałów. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych,  
zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.  
Dostawy będą realizowane w niżej wymienionych terminach: 
- dla pozycji 1 do 15 marca 2018r. 
- dla pozycji 2 do 30 kwietnia 2018r. 

 
 

Pendrive  Pamięć USB 8 GB- standardowe 
złącze USB 2.0 

 
Wymiary: ok. 1,9 x 5,5 x 1 cm 
Materiał: aluminiowy 
Znakowanie produktu: item front/back 
(12x23 mm) Grawer jednostronny 
 
Ilość: 50 szt. 
 

 


