
Zakup i dostawa gadŜetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem 
dla Powiatu Namysłowskiego na rok 2014 (załącznik nr 1) 

 
1. Zestaw piśmienniczy WOOD. Grawer na długopisie, piórze i opakowaniu. 

 

 

2. Słonik z białą koszulką pod nadruk, brelok. Nadruk na koszulce. 
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3. FiliŜanka ze spodkiem Elite 160 ml, kolor: biały. Nadruk kolorowy na kubku. KaŜda 

sztuka pakowana osobno w pudełko kartonikowe. 

 

4. Zestaw do win w drewnianym pudełku: otwieracz, pierścień, korek, termometr. 

Grawer na wieku pudełka. 

 

 



 3 

5. Metalowy brelok do kluczy, z Ŝetonem do wózka. Grawer umieszczony na breloku. 

Pojedynczo pakowane w pudełko. 

  
 

 

 

 

6. Mini zestaw narzędzi z latarką: 6 magnetycznych końcówek śrubokręta. Latarka LED. 

Nadruk na wierzchu. 
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7. Teczka A5 w oprawie ze skóry mielonej, zamykana na zamek. Do produktu dołączony 

blok kartkowy. Nadruk na blaszce na froncie. 

 

 

 

 

8. Długopis z plastikowego błyszczącego materiału z metalowym klipem, kolor czarny. 

Nadruk na korpusie. Pojedynczo pakowany w folię. 
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9. Długopis ze wskaźnikiem laserowym. Wskaźnik laserowy, lampka LED i długopis w 

jednym. Wszystko umieszczone w drewnianym pudełku. Długopis posiada niebieski 

wkład. Grawer umieszczony na długopisie i pudełku. Baterie w komplecie. 

 

 

10. Etui na karty kredytowe i wizytówki ze skóry ekologicznej i z elementem ze stali 

nierdzewnej. Zamykany magnetycznie. Grawer na części metalowej. 
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11. Torba papierowa, wymiar 240 x 100 x 350 mm - papier kreda 170 gr. Kolor 

granatowy powlekany laminatem, uchwyt bawełniany skręcany. Nadruk umieszczony 

na torbie w kolorze białym. Pakowane po 50 sztuk. 

 

12. Smycz do telefonu z miejscem na logo. Nadruk na pogrubionej części. Kolor 

niebieski. 

 

13. Plastikowa zabawka sky spinner. Kolor pomarańczowy. Nadruk na powierzchni. 
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14. Drewniane jojo. Kolory: róŜne trzy kolory. Nadruk na jojo. 

 

 

15. Zestaw kredek. Nadruk. 
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16. Portmonetka etui na klucze z kieszonką zamykaną na zamek błyskawiczny. Kolor: 

czerwony. Nadruk na portmonetce. 

 

17. Regulowana opaska „Sun protector” z testerem UV, środkowy obszar zmienia kolor. 

Nadruk na powierzchni. 
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18. Vipere lampka LED na USB na chromowanym elastycznym ramieniu. Długość ok. 

47. cm. Grawer na pogrubionej części. 

 

 

19. Czyścik dwufunkcyjny. Kolor zielony. Nadruk na kolorowej części. 
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Treść nadruku/ grawera: Powiat Namysłowski www.namyslow.pl  

Za wyjątkiem artykułów numer: 3, 4, 10, 11 (treść nadruku/ grawera: Powiat Namysłowski 

www.namyslow.pl i herb powiatu) 

 

Lp. Nazwa towaru Ilość 

1 
Zestaw piśmienniczy WOOD 
długopis i pióro kulkowe wykonane 
ze stali nierdzewnej. Etui z drewna 
bambusowego. 

50 

2 Słonik z białą koszulką pod nadruk, 
brelok 

100 

3 FiliŜanka ze spodkiem Elite 160 ml 48 

4 
Zestaw do win w drewnianym 
pudełku (termometr, pierścień na 
szyjkę, korek, korkociąg).  

40 

5 Brelok z Ŝetonem. 100 
6 Mini zestaw z latarką i śrubokrętem 90 
7 Teczka skórzana A5 40 

8 

Długopis z plastikowego 
błyszczącego materiału z 
metalowym klipem, kolor czarny. 
Pojedynczo pakowany w folię. 

150 

9 Długopis ze wskaźnikiem laserowym 50 
10 Wizytownik.  80 
11 Torba papierowa A4 300 
12 Smycz do telefonu 150 
13 Plastikowa zabawka sky spinner 90 
14 Drewniane jojo 90 
15 Zestaw kredek 50 
16 Portmonetka etui na klucze 50 
17 Opaska "Sun protector" 90 
18 Vipere lampka LED na USB 100 
19 Czyścik dwufunkcyjny 70 

  


