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Dział II. Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa materiałów szkoleniowych w projekcie pn. „Eksperyment kluczem do wiedzy  

i sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. 

Przedmiotem dostawy są materiały szkoleniowe dla 2 grup po 15 osób ( grupy matematyczne) 

oraz 2 grup po 10 osób (grupy językowe – angielski). 

Zamówienie obejmuje: 

1. Kołonotatniki – format A4 – sztuk 30 

Oprawa miękka, metalowa spirala, liniatura: kratka, format A4, 160 kartek, spirala pojedyncza 

2. Długopisy – sztuk 50 sztuk 

Długopis automatyczny kulkowy, gumowy uchwyt i klips w kolorze tuszu z wymiennymi 

wkładami w kolorze niebieskim, grubość linii pisania: 1 mm. 

3. Ołówki – 30 sztuk 

Ołówek z gumką, produkt przyjazny środowisku, twardość HB 

4. Papier A4 – 20 ryz 

Papier kserograficzny, 80 g/m2, 1 ryza – 500 arkuszy A$, kolor biały. 

5. Teczka papierowa z gumką – 30 szt.  

Teczka z kolorową gumką, format A4, wykona z kartonu o gr. 300-340 g/m2, zamykana na 

gumkę. Zmawiający nie określa koloru. 

 

6. Wykonanie nadruku logo wg oznaczenia dokumentów przetargowych na 

kołonotatnikach, teczkach papierowych oraz długopisach, ołówkach (opis jak niżej).  
 

Jeśli przedmiot jest mały (np. długopis, ołówek, pendrive) i nazwa funduszu oraz nazwa programu nie 

będą czytelne, umieść znak Funduszy Europejskich z napisem Fundusze Europejskie (bez nazwy 

programu) oraz znak UE tylko z napisem Unia Europejska. Zawsze stosuje się pełny zapis nazwy „Unia 

Europejska” i „Fundusze Europejskie”. 

 
W takich przypadkach nie stosuje się słownego odniesienia do Programu Regionalnego oraz 

odpowiedniego funduszu.   
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Zestawienia znaków z właściwymi napisami muszą być widoczne. Nie mogą być umieszczane np. na 

wewnętrznej, niewidocznej stronie przedmiotów. Jeśli przedmiot jest tak mały, że nie można na nim 

zastosować czytelnych znaków FE i UE, nie można go używać do celów promocyjnych. Celem 

przedmiotu promocyjnego jest bowiem informowanie o dofinansowaniu projektu ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Więcej informacji nt. obowiązków informacyjno-promocyjnych znajduje się w „Podręczniku 

wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji  

i promocji” zamieszczonym na portalu FE www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i w serwisie RPO 

WM – www.funduszedlamazowsza.eu/promocja 

 


