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Urząd Miasta Milanówka 

Referat Informatyki 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek   
 

Znak sprawy: I.271.25.2013             

                        
Dot. Wykonanie artykułów promocyjnych projektu pn.: „eMilanówek, System pubicznych 
punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy 
Miejskiej Sieci Informatycznej” 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem w dniu 13.06.2013  

 
„Celem przygotowania oferty adekwatnej do Państwa oczekiwań, prosimy o informację, czy 

występują jakieś ramy wymiarowo-jakościowe zapotrzebowanych artykułów, które 

należałoby uwzględnić przy przygotowywaniu dla Państwa oferty” 

 

 

Zamawiający informuje: 
1. Parasol (granatowy; znakowanie – Sitodruk). Parasol manualny duży, wymiar: średnica ok 

130 cm, dł. ok 100 cm (całość z rączką i szpicem), materiał: poliester, metal. Bardzo 

sztywny, rączka pogrubiona wzmocniona, miękka prosta nie zaokrąglana, dł. rączki ok 12 

cm. W zestawie pokrowiec z paskiem na ramię w kolorach parasola. Logotypy w wersji 

monochromatycznej, według wzoru przesłanego przez zamawiającego; 
 2. Smycz  szer. 1,5 cm  ze złączką i karabińczykiem. Po jednej stronie logotypy w wersji 

monochromatycznej, po drugiej stronie: „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu 

do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci 

Informatycznej. 

 3. Kartonowy notatnik, 200 stron, wym. 76x76 mm i 125 karteczek samoprzylepnych 

50x15 mm. Wymiar całkowity: 80x32x80 – (Znakowanie sito). Logotypy w wersji 
monochromatycznej oraz napis: „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do 

Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci 

Informatycznej. 

 4. Drewniany ołówek stolarski bez zaostrzonego zakończenia, bez gumki, wymiar: 180 mm. 

Znakowanie Tampodruk według wzoru przesłanego przez zamawiającego. 
 5. Ołówek + długopis  (znakowanie grawer), w kolorach: granat albo niebieski, zestaw 

piśmienniczy: ołówek automatyczny + długopis, wymiar: 137x10 mm, materiał: metal. 

Grawer według wzoru przesłanego przez zamawiającego. 

6. Etui na dwa artykuły piśmiennicze: Wymiar: 25x178x54 mm, materiał: tworzywo, 

opakowanie: rękaw czarny. 

 

Przy oznaczeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych należy stosować odpowiednie 

znaki graficzne, które stanowią logotypy RPO WM zgodnie z załącznikiem numer 1 do 

„Wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

RPO WM 2007-2013” 

 

Informujemy również, iż w związku z zapytaniami termin w jakim należy złożyć ofertę zostaje 

przedłużony do dnia 21.06.2013 do godz. 16:00. 

Termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony do 05.07.2013 r. 

 

 
     P.O. Kierownik Referatu Informatyki  

              -/- 
Robert Wojtczak 


