
lp opis przedmiotu zamówienia zdj ęcie przykładowe nadruk / grawer jm
Nakład
łącznie

1

Balony lateksowe, z nadrukiem 2+1, kolory balonów:  żółty, zielony 
(ocień kolorów musi uwzgledniać dobrą widoczność logo uczelni, 
którego elemety są ciemnpzielone). Z patyczkiem plastikowym i 
kapturkiem. Każdy kolor oddzielnie zapakowany.

logo uczelni, wersja podstawowa 
(dwa kolory)

szt 300 

2
Brelok z miękkiego PCV charakteryzujący się wysokim 
nasyceniem kolorów. Projekt dostarcza Wykonawca w oparciuo 
ustalenia z Zamawiającym. Brelok biały z nadrukiem logo  uczelni. 

logo uczelni, wrsja podstaowa 
(dwa kolory)

szt 1 500 

3

Klasyczny aluminiowy długopis typu COSMO dostępny w kilku 
kolorach. . Wymiary (przy wyłączonym długopisie): długość 134 
mm ± 5mm, średnica 
11 mm ± 2mm. 
Wkład: niebieski
Znakowanie: grawer w 1 miejscu (65x6mm) - nazwa uczelni. 
Różne kolory: ciemnozielony, zielony, srebny, filoletowy, 
pomarańczowy, złoty, czarny, czerwony. Pakowany po 50 sztuk. 

pełna nazwa uczelni: Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, grawer 

w kolorze białym
szt 4 000 

4

Kubek ceramiczny (typu Talia) w kształcie litery Y z uszkiem w 
kształcie siódemki. Pojemność 300 ml ± 10 ml; trwały nadruk 
kolorowy na zewnątrz kubka. Projekt dostarcza Wykonawca w 
oparciuo ustalenia z Zamawiającym. 

logo uczelni na środku, wersja 
podstawowa (dwa kolory), 

element wizualizacji - kłosy na 
dole kubka strona internetowa: 
www.up.lublin.pl (kolor zielony) 

na uchu kubka

szt 200 
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5

Kubek termiczny ze stali nierdzewnej i plastikowym wnętrzem, 
kubek w różnych kolorach, srebny, zielony, pomarańczowy. 
Pojemnośćod 400 ml ± 10 ml, plastikowy uchwyt do trzymania. 
Nadruk  w jednym miejscu. Kubki pakowane po 30 szt. w kartony 
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

logo uczelni na środku, wersja 
podstawowa, kolor  czarny szt 120 

6
Podkładka pod mysz; wymiary : 220 mm x 180 mm. Nadruk na 
całej powierzchni, jednostronny. Projekt dostarcza Wykonawca w 
oparciu o ustalenia z Zamawiającym. 

logo uczelni ma górze element 
wizulizacji: na dole kłosy, strona 

internetowa www.up.lublin.pl, 
hasło: na środku Praktyczne 

Wykształcenie

szt 500 

7

Smycz wykonana z: taśma  płaska, dobrej jakości. Długość 50cm 
Szerokość taśmy 20 mm,  zakończenie metalowe, zapięcie typu 
karabińczyk; zaczep na telefon komórkowy. Nadruk podwójny na 
całej długości naprzemienny - logo uczelni, adres strony 
internetowej, element wizulaizacji - kłosy. Pakowane w kartony, 
przewiązane po 50 szt. Karton ze smyczami nie może być cięższy 
niż 20 kg.

logo uczelni, wersja pozioma 
(dwa kolory) - w j. polskim i 

angielskim, strona internetowa 
uczelni, element wizualizacji 

kłosy

szt 2 500 

8

Reklamówka foliowa w kolorze ciemnozielonym (tzw. zieleń 
butelkowa), o wymiarze: 35 cm x 26 cm. Nadruk na torbie w 
jednym kolorze z jednej strony. Karton z torbami nie może być 
cięższy niż 20 kg.

logo uczelni na środku wersja 
podstawowa, kolor  złoty (1 kolor)

szt 500 



9

Reklamówka foliowa w kolorze ciemnozielonym (tzw. zieleń 
butelkowa), o wymiarze: 30 cm x 40 cm.
Nadruk na torbie w jednym kolorze z jednej strony. Karton z 
torbami nie może być cięższy niż 20 kg.

logo uczelni na środku, wersja 
podstawowa, kolor złotym (1 

kolor) szt 500 

10

Pamięć USB o pojemności co najmniej 4GB, plastikowa obudowa. 
Waga ok. 15 g. Dwa kolory (zielony, srebrny). Minimalna prędkość 
zapisu: 5 MB/s; minimalna prędkość odczytu: 10 MB/s; 
obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 9, Windows 2000, MacOS X, Linux. 
Nowoczesny, elegancki design. Cienka smycz pakowana razem 
z USB. 

nadruk logo uczelni na środku, 
wersja podstawowa lub pozioma, 

kolor czarny lub biały w 
zależności od koloru usb (1 

kolor)

szt 100 

11

Piłeczki o średnicy: 60 mm
rozmiar znakowania: 25 x 25 mm
rodzaj znakowania: tampodruk
Kolory: pomarańczowy, czerwony, zielony. 

nadruk logo uczelni, wersja 
podstawowa w kolorze białym 

(1 kolor)
szt 1 000 

12

Etui z filcu na telefon typu smartfon. Etui  typu wsuwka, wykonane 
z wysokiej jakości filcu, z wcięciem z jednej strony. Wymiary: 14 x 
8,5 x 0,7 cm. Kolory:  zielony, zółty. Nadruk jednostronny.

nadruk logo uczelni, wersja 
podstawowa w kolorze zielonym i 
żółtym (w zależności od koloru 

etui), 1 kolor

szt 500 



13
Samozaciskowa opaska odblaskowa. Wymiar 34 cm x 3 cm. Z 
odblaskową folią pryzmatyczną. Kolory: zielony, pomarańczowy, 
seledynowy. Nadruk jednostronny: logo uczelni, strona uczelni. 

nadruk logo uczelni, wersja 
podstawowa (dwa kolory) strona 

uczelni www.up.lublin.pl, 
powtórzone 3x

szt 1 000 

14

Zestaw piśmienniczy w eleganckim pudełku z ekoskóry 
zamykanym na magnes. Wymiary: 170 x 55 x 30 mm. Zestaw 

zawiera metalowy długopis oraz metalowy ołowek. Kolorystyka: 
pudełko - czarne; długopis i ołówek - czarny korpus z metalowymi 

dodatkami; skuwka, klips oraz końcówka w kolorze srebrnym. 
Pakowany w karton po 50 szt. w karton. 

Nazwa uczelni na długopisie i 
ołówku: Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie                                                           
Logo w wersji podstawowej na 

pudełku. Na długopisie i ołówku - 
grawer laserowy w jednym 

miejscu. Tłoczenie na pudełku w 
jednym miejscu. 

szt 50

15

Metalowy długopis z laserem-wskaźnikiem i minilatarką. Korpus i 
uchwyt metalowe, srebrne, w komplecie 3 baterie, wkład niebieski. 
Metalowe etui w komplecie, każde etui ze wskaźnikiem pakowane 

dodatkowo w foliową zalepioną torebkę i kartonowe pudełko. 
Pakowany w karton po 20 szt.

Nazwa uczelni na długopisie: 
Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie                                                                                   
Logo w wersji podstawowej na 

pudełku. Na długopisie i ołówku - 
grawer laserowy w jednym 

miejscu. Grawer na pudełku w 
jednym miejscu. 

szt 100

Uwagi do zamówienia: 

1. Wszystkie projekty graficzne po stronie Wykonawcy muszą być zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej znajduje się pod adresem www.up.lublin.pl/siw 

2. Logo uczelni (do pobrania w rożnych formatach ze strony http://www.up.lublin.pl/siw/?rid=4395: 



wersja podstawowa

wersja pozioma 

element wizualizacji: "kłosy"

5. Zdjęcia zamieszczone powyżej stanowią jedynie materiał poglądowy.

Wykonawca zobowiąże się do przedstawienia projektów wszystkich materiałów promocyjnych tuż przed oddaniem ich do produkcji, celem ostatecznej 
akceptacji przez Zamawiającego.

4. Ilekroć powyżej jest mowa w stosunku do określonego produktu, o wymiarze z tolerancją (±) od wymiaru podanego dla danego produktu, z 
zastrzeżeniem, że różnica w podanych granicach nie może powodować utraty funkcjonalności danego produktu oraz nie burzy estetyki koncepcji 
graficznej.


