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Załącznik 1
Opis przedmiotu zamówienia

Część A – Wykonanie i dostawa umundurowania (odzieży):
1)

Wykonanie i dostawa koszulek typu T-shirt spełniających następujące wymagania:
• w wersji damskiej (taliowana, dopasowana do sylwetki) i męskiej (klasyczna),
• gramatura: minimum 155 g/m2,
• nadruk wykonany metodą sitodruku (lub inną techniką – odpowiednią dla danego
materiału i projektu grafiki na koszulkę oraz efektywną ekonomicznie),
• nadruk dwustronny (z przodu i z tyłu) zgodne z zaakceptowanym przez zamawiającego
projektem:
- przód: napis Błękitny Patrol WWF (biały), logotyp WWF i partnerów projektu SMIOUG (czarno-białe), KULING (żółto-czarne), grafika na koszulkę przekazana przez
zamawiającego (w kolorze);
- tył (na górze): logo WWF (czarno-białe), napis BŁĘKITNY PATROL WWF wraz z
numerem telefonu (biały); tył (na dole): logotypy unijne (w jednej z wskazanych wersji
kolorystycznych);kolor niebieski (wg skali Pantone: 286, 287, 293, 2935 lub zbliżony
(koniecznie skonsultowany z Zamawiającym),
• rozmiary od S do XXL zarówno w wersji damskiej i męskiej (szczegółowa ilość w każdym
typie i rozmiarze zostanie podana w terminie późniejszym),
• ilość: 125 sztuk.

2) Wykonanie i dostawa koszulek typu polo spełniających następujące wymagania:
• Wersja damska (taliowana) i męska (klasyczna),
• Gramatura minimum 190 g/m2,
• nadruk wykonany metodą sitodruku (lub inną techniką – odpowiednią dla danego
materiału i projektu grafiki na koszulkę oraz efektywną ekonomicznie),
• nadruk dwustronny (z przodu i z tyłu) zgodne z zaakceptowanym przez zamawiającego
projektem:
- przód: napis Błękitny Patrol WWF (biały), logotyp WWF i partnerów projektu SMIOUG (czarno-białe), KULING (żółto-czarne), grafika na koszulkę przekazana przez
zamawiającego (w kolorze);
- tył (na górze): logo WWF (czarno-białe), napis BŁĘKITNY PATROL WWF wraz z
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numerem telefonu (biały); tył (na dole): logotypy unijne (w jednej z wskazanych wersji
kolorystycznych);
kolor niebieski (wg skali Pantone: 286, 287, 293, 2935 lub zbliżony (koniecznie
skonsultowany z Zamawiającym),
rozmiary od S do XXL zarówno w wersji damskiej i męskiej (szczegółowa ilość w każdym
typie i rozmiarze zostanie podana w terminie późniejszym),
ilość: 125 sztuk.

3) Wykonanie i dostawa kurtek zimowych spełniających następujące wymagania:
• Wersja damska (taliowana) i męska (klasyczna),
• Wodoodporność: co najmniej 2000 mm słupa wody,
• Kaptur ze ściągaczem lub inną formą regulacji,
• Co najmniej dwie kieszenie,
• Rękawy regulowane za pomocą ściągacza lub rzepu,
• Dolny brzeg regulowany za pomocą ściągacza,
• nadruk wykonany metodą sitodruku (lub inną techniką – odpowiednią dla danego
materiału i projektu grafiki na koszulkę oraz efektywną ekonomicznie),
• nadruk dwustronny (z przodu i z tyłu) zgodne z zaakceptowanym przez zamawiającego
projektem:
- przód: napis Błękitny Patrol WWF (biały), logotyp WWF i partnerów projektu SMIOUG (czarno-białe), KULING (żółto-czarne), grafika na koszulkę przekazana przez
zamawiającego (w kolorze);
- tył (na górze): logo WWF (czarno-białe), napis BŁĘKITNY PATROL WWF wraz z
numerem telefonu (biały); tył (na dole): logotypy unijne (w jednej z wskazanych wersji
kolorystycznych);
• kolor niebieski (wg skali Pantone: 286, 287, 293, 2935 lub zbliżony (koniecznie
skonsultowany z Zamawiającym),
• rozmiary od S do XXL zarówno w wersji damskiej i męskiej (szczegółowa ilość w każdym
typie i rozmiarze zostanie podana w terminie późniejszym),
• Ilość: 60 sztuk.
4) Wykonanie i dostawa polarów spełniających następujące wymagania:
• wersja damska (taliowana, dopasowana do sylwetki) i męska (klasyczna),
• gramatura: 240-300 g/m2,
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nadruk wykonany metodą sitodruku (lub inną techniką – odpowiednią dla danego
materiału oraz efektywną ekonomicznie),
nadruk dwustronny (z przodu i z tyłu) zgodne z zaakceptowanym przez zamawiającego
projektem:
- przód: napis Błękitny Patrol WWF (biały), logotyp WWF i partnerów projektu SMIOUG (czarno-białe), KULING (żółto-czarne), grafika na koszulkę przekazana przez
zamawiającego (w kolorze);
- tył (na górze): logo WWF (czarno-białe), napis BŁĘKITNY PATROL WWF wraz z
numerem telefonu (biały); tył (na dole): logotypy unijne (w jednej z wskazanych wersji
kolorystycznych);zamek zapinany na całej długości,
minimum dwie kieszenie boczne,
regulowany ściągacz w okolicach bioder,
gumki elastyczne w mankietach,
kolor: niebieski (wg skali Pantone: 286, 287, 293, 2935 lub zbliżony (koniecznie
skonsultowany z Zamawiającym),
rozmiary od S do XXL zarówno w wersji damskiej i męskiej (szczegółowa ilość w każdym
typie i rozmiarze zostanie podana w terminie późniejszym),
ilość: 115 sztuk.

5) Wykonanie i dostawa softshelli spełniających następujące wymagania:
• wersja damska (taliowana, dopasowana do sylwetki) i męska (klasyczna),
• zamek błyskawiczny na całej długości,
• wodoodporność: minimum 2000 mm słupa wody,
• oddychający,
• rękawy zapinane na rzep lub ściągacz,
• ściągacz/regulacja w okolicach bioder,
• kaptur regulowany,
• 2 boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny i 1 kieszeń na klatce piersiowej,
• kolor: niebieski (wg skali Pantone: 286, 287, 293, 2935 lub zbliżony (koniecznie
skonsultowany z Zamawiającym),
• nadruk wykonany metodą sitodruku (lub inną techniką – odpowiednią dla danego
materiału oraz efektywną ekonomicznie),
• nadruk dwustronny (z przodu i z tyłu) zgodne z zaakceptowanym przez zamawiającego
projektem:
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- przód: napis Błękitny Patrol WWF (biały), logotyp WWF i partnerów projektu SMIOUG (czarno-białe), KULING (żółto-czarne), grafika na koszulkę przekazana przez
zamawiającego (w kolorze);
- tył (na górze): logo WWF (czarno-białe), napis BŁĘKITNY PATROL WWF wraz z
numerem telefonu (biały); tył (na dole): logotypy unijne (w jednej z wskazanych wersji
kolorystycznych);
rozmiary: od S do XXL zarówno w wersji damskiej i męskiej (szczegółowa ilość w
każdym typie i rozmiarze zostanie podana w terminie późniejszym),
ilość: 80 sztuk.

6) Wykonanie i dostawa czapek zimowych spełniających następujące wymagania:
• rozmiar uniwersalny, elastyczna, dopasowująca się do kształtu i rozmiaru głowy,
• podwójna, ciepła dzianina,
• kolor: niebieski (wg skali Pantone: 286, 287, 293, 2935 lub zbliżony lub ewentualnie
inny kolor – koniecznie skonsultowany z Zamawiającym,
• nadruk (sitodruk lub inna trwała, odpowiednia dla danego materiału i efektywna
kosztowo technika),
• nadruk dwustronny:
i. - przód: napis Błękitny Patrol WWF i numer telefonu (białe) + logo WWF
(czarno- białe),
ii. - logotypy unijne (w jednej z przedstawionych wersji kolorystycznych)
• ilość: 55 sztuk.
7) Wykonanie i dostawa czapek z daszkiem spełniających następujące wymagania:
• typ czapki: patrolówka,
• wytrzymały materiał, gramatura min. 350 g/m2,
• kolor: niebieski (wg skali Pantone: 286, 287, 293, 2935 lub zbliżony) lub ewentualnie
inny kolor – koniecznie skonsultowany z Zamawiającym,
• rozmiar uniwersalny - regulacja,
• wywietrzniki,
• nadruk wykonany metodą sitodruku (lub inną techniką – odpowiednią dla danego
materiału oraz efektywną ekonomicznie),
• nadruk dwustronny (z przodu i z tyłu) zgodnie z zaakceptowanym przez
zamawiającego projektem:
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i. przód: napis Błękitny Patrol WWF i numer telefonu (białe) i logo WWF
(czarno-białe),
ii. dół/bok/tył czapki: logotypy unijne (w jednej z wskazanych wersji
kolorystycznych),
ilość: 55 sztuk.

Część B - Wyposażenie:
1) Wykonanie i dostawa plecaków spełniających następujące wymagania:
• Wymiary orientacyjne 35-38 litrów
o Wysokość: 50-60 cm
o Szerokość: 30-35 cm
o Głębokość: 20-25 cm
• kolor: niebieski (wg skali Pantone: 286, 287, 293, 2935 lub zbliżony) lub ewentualnie
inny kolor - koniecznie skonsultowany z Zamawiającym,
• co najmniej dwie komory,
• szelki na klatce piersiowej regulowane,
• wyposażony w pokrowiec przeciwdeszczowy dopasowany do plecaka,
• nadruk wykonany metodą sitodruku (lub inną techniką – odpowiednią dla danego
materiału oraz efektywną ekonomicznie),
• nadruk dwustronny (z przodu i z tyłu) zgodne z zaakceptowanym przez
zamawiającego projektem:
- przód: napis Błękitny Patrol WWF (biały), logotyp WWF i partnerów projektu SMIOUG (czarno-białe), KULING (żółto-czarne), grafika na koszulkę przekazana przez
zamawiającego (w kolorze);
- tył (na górze): logo WWF (czarno-białe), napis BŁĘKITNY PATROL WWF wraz z
numerem telefonu (biały); tył (na dole): logotypy unijne (w jednej z wskazanych
wersji kolorystycznych);
• ilość: 60 sztuk.
2) Dostawy lornetek spełniających następujące wymagania:
• powiększenie: 10x
• średnica obiektywu: 50 mm;
• wodoodporna;
• wyposażenie dodatkowe: pokrowiec, pasek na szyję, zakrywki na okulary i obiektywy;
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typ pryzmatów: PORRO,
szkło BaK4,
waga – maksymalnie 1,4 kg,
gwarancja – min. 24 miesiące,
ilość: 50 sztuk.

Cześć C – Materiały drukowane:
1) Legitymacje dla wolontariuszy:
• Legitymacja na sztywnym papierze o gramaturze m.in. 250 g/m2,
• Projekt dostarczony przez zamawiającego,
• Kolorowy nadruk obustronny,
• Format A7 (74 x 105 mm),
• 250 sztuk.
2) Książeczka zaświadczenia o odbyciu szkoleń:
• Książeczka w formacie A7,
• Z okładką przednią i tylną z kolorową grafiką – okładka z papieru o gramaturze min.
200 g/m2,
• 16 stron (wyłączając okładkę) – strony na papierze o gramaturze min 120 g/m2,
• 250 sztuk.
Dodatkowe informacje ważne dla Wykonawców:
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać powierzone mu zadania w terminach
gwarantujących ich należyte wykonanie, z należytą starannością wymaganą przy świadczeniu
tego rodzaju usług;
2) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do sześciu lokalizacji w Polsce.
Adresy (oraz dokładne informacje co do zawartości każdej z przesyłek – rozmiary, ilość
odzieży i akcesoriów) zostaną wskazane przez Zamawiającego na późniejszym etapie.
3) Termin realizacji zamówienia Zamawiający określił do 23 lutego 2020 (dla wszystkich części
zamówienia). Termin może ulec nieznacznemu przesunięciu.
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4) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia tabeli rozmiarów dla poszczególnych
elementów umundurowania. Na tej podstawie zostaną podana dokładna ilość ubrań w
poszczególnych rozmiarach.
5) Ostateczna liczba sztuk może ulec zmianie – zostanie podana w zapytaniu ofertowym.
6) Logotypy, które zostaną wykorzystane do oznakowania odzieży i akcesoriów oraz
przykładowe wizualizacje rozmieszczenia logotypów:
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Projekt grafiki na koszulkę:

Przykładowe rozmieszczenie logotypów:

