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Załącznik nr 2 

Wszystkie materiały prosimy wysłać jako próbkę/wzornik przed realizacją 

zamówienia. 

 

1.Pendrive  32 GB z Logo WBH  320 szt  

PENDRIVE NA METALOWYM ŁAŃCUSZKU USB 3.1 1gen / USB 3.0   Z LOGO WBH PAMIĘĆ  32 GB  

Pojemność i typ - 32GB  USB 3.0,Szybkość odczytu - do 100MB/s, Szybkość zapisu- do 30MB/s, Wymiary - 
39mm x 12mm x 4,5mm, Waga - 6,2g,Zużycie energii - <100Ma,Interfejs - USB 2.0 zgodny z 1.1 + Plug&Play, 
Trwałość - Czas retencji danych do 10 lat, Obsługa Windows ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 / Mac 10.1+, 
Certyfikaty - FCC, CE,.ICC, CCC, BSMI. Wyniki testu prędkości - do 15Mb/s zapis + do 30Mb/s odczyt 
 

Pendrive długości 5,5 cm a szerokości 2 cm wysokość 1 cm.o budowie metalowej koloru czarny mat 

Po jednej stronie okrągłe logo z orzełkiem WBH, po drugiej stronie nazwa wojskowe biuro historyczne im. Gen. 

Kazimierza Sosnkowskiego. 

 

 

2.Kubek termiczny z grawerowanym logo WBH ilość 30 szt, pakowany w 

pudełko . 

Kubek dokładnie taki jak opis w specyfikacji. 

Konstrukcja modelu powstała przy użyciu solidnej stali nierdzewnej, która tworzy również 

podwójną ścianę izolacyjno-próżniową. 

Kolor: wybierany przez zamawiającego  

Parametry kubka : 

- Objętość: 600 ml 

- Wysokość: 240 mm 
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- Średnica: 70 mm 

- Średnica ujścia: 40 mm 

- Waga: 240 g 

- Trzyma gorąco: 20 godzin, po 6 godzinach ponad 70°C  

- Trzyma zimno: 22 godzin, po 6 godzinach poniżej 10°C  

• ergonomiczny ustnik 

• dopasowany do większości uchwytów samochodowych 

• korpus: odporna stal nierdzewna 

• podwójna ściana izolacyjno-próżniowa 

• lekkie i kompaktowe wykonanie 

• ujście: 4cm (mieści kostki lodu) 

• wodoszczelna nakrętka z eleganckim zabezpieczeniem 

• możliwość zdjęcia i łatwość czyszczenia uszczelki i ustnika 

• materiały wolne od BPA 
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3. Kubek bambusowy grawerowanym z logo WBH, Ilość 300 sztuk  

Kubek jednowarstwowy wykonany w 50% z bambusa i w 50% z polipropylenu, posiada silikonową 

pokrywkę. Pojemność 350 ml. Kubek jest jednowarstwowy, nagrzewa się też zewnętrzna strona. 

Nie nadaje się do użycia w kuchenkach mikrofalowych. 

Logo na kubku koloru: wybrany przez firmę zamawiającą 

Wymiary: Ø9X11CM 

Waga: 0.095 (kg) 
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Kolor: Szary i czarny 

Materiał: BAMBOO 

Metoda znakowania: T3 

 

 

  

 

4. Torba bawełniana z Logo WBH  i z grafiką po jednej stronie , Ilość 200 

sztuk 

Kolor: do uzgodnienia 
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Torba z zakładkami. 

Materiał: wybrany przez firmę zamawiającą po wysłaniu wzorników materiałów przez firmę 

wykonującą realizację zamówienia. 

5.Skipass z logo WBH  ilość 500 sztuk  

Logo na tworzywie sztucznym koloru białego/ srebrnego 

Pole nadruku: 20 mm 
Średnica: 3 cm 
Długość nylonowej żyłki: 82 cm 
Obudowa: tworzywo sztuczne ABS 

 Kolor: czarny 
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6.Ołówki czarne z grawerowanym logo WBH koloru złotego ilość 1000 sztuk  

Cały czarny ołówek Metalowe wykończenie z gumką w  połączeniu ze złotym logo WBH 

• twardość grafitu: HB 
• kolor: czarny 
• kolor wykończenia: złoty 
• kolor napisu: złoty 
• w środku drewno w kolorze czarnym 
• długość ołówka: 17.5 cm 
• kształt: okrągły 

 

 

 

7. Reklamówki z logo WBH ilość 1000 szt 

Wymiary: 40/55 cm 

Torebki  z tworzywa  Hdpe/mdpe – to folia twarda, sztywna, nie podatna na rozciąganie, półmatowa. 
Mdpe – odmiana hdpe o mniejszej gęstości./m2rba foliowa z twoim logo 

 

• rozmiar (cm) 40 x 55 
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• kolor folii BIAŁY 
• ilość kolorów nadruku - czarny 
• nakład 1000 szt 
• grubość 55 mikronów 
• pole nadruku 27 x 27 cm 
• nadruk jednostronny 

 

 

 

 

8.Zestaw piśmienny w etui z grawerowanym logo WBH  na pudełku i piórze 

ilość 50 sztuk  
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Specyfikacja produktu 

• kod produktu: 134841 
• wymiary: 14 x 11 cm 
• kolor: czarny 
• materiał: metal, szkło 
• opakowanie: pudełko 
• Zdobienie: sugerowana technika zdobienia grawer L0  
• Miejsce zdobienia: na piórze 

Opis 

Zestaw piśmienny, pióro kulkowe, lupa oraz nóż do otwierania listów, w ozdobnym pudełku 

Znakowanie 

• metoda znakowania: grawer laserowy 
• ilość kolorów znakowania: 1 kolor 
• max. powierzchnia znakowania: 6x35 mm (szerokość x wysokość) 
• Ilość stron znakowania: jednostronnie 

 

 

9. Długopisy z logo WBH koloru złotego, ilość 750 szt  

Długopis aluminiowy Touch Tip Gold, czarny ze złotym grawerowanym logo WBH 
Wykonany z aluminium długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych. 
Wyposażony w niebieski wkład. 

Szczegóły produktu: 

• Materiał podstawowy: aluminium 
• Materiał dodatkowy: silikon 
• Kolorystyka: czarna 
• Opakowanie: woreczek / folia 
• Wymiary (szer./wys./gł.) [mm]: 135 x 8 x 8 
• Kolor opakowania: transparentny 

Zdobienie: sugerowana technika zdobienia grawer L0 kolor złoty 
Miejsce zdobienia: na długopisie - str. 1 

• Maksymalna wielkość zdobienia (szer./wys)[mm]: 40/4 
• Maksymalna ilość kolorów: 1 
• Maksymalna wielkość zdobienia (szer./wys)[mm]: 40/4 
• Maksymalna ilość kolorów: 1 
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10. Koszulki bawełniane z logo WBH z przodu i z grafiką z tyłu razem 210 

sztuk po 35 sztuk z każdego rozmiaru,  

Materiał i kolor wybrany przez firmę zamawiającą po wysłaniu wzorników 

z materiałem. 

Rozmiary Męskie: xxl,xl,l 

Rozmiary Damskie:  s,m l 
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11. Zestaw upominkowy składający się z wielofunkcyjnych kombinerek i latarki 

z Logo WBH na pudełku  50 sztuk,  

 

 

Zestaw składa się z aluminiowej latarki z 9 LEDami oraz wielofunkcyjnych kombinerek. 

Kombinerki zawierają: obcinak do paznokci, otwieracz do konserw, śrubokręt Philips oraz 2 

śrubokręty z innymi końcówkami, nóż, nożyk z piłką, a także otwieracz do butelek.  

Wymiary: 8,3 x 2,8 x 12,4 

 Waga: 0.18 kg 

 Kolor: czarny 
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12. Parasol z uchwytem z pianki EVA z logo WBH ilość 30 sztuk 

Kolor czarny parasola z  logo WBH  

Parasol z uchwytem z pianki EVA i automatycznym otwieraniem. Poliester 190T. 

Wymiary: ø1040 mm | 825 m 
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13. Kubek ceramiczny logo WBH po jednej stronie i z wybraną grafiką po drugiej 

w komplecie z pudełkiem z logo WBH stronie 200 szt 

Kubek ceramiczny vintage, poj. 350 ml. Pakowany w indywidualny biały kartonik. Transfer na 

ceramice jest odporny na zmywanie w zmywarce. 

WYMIAR: 

Ø11,5x8,5 cm 

KOLOR: 

biały 

MATERIAŁ: 

Stoneware 
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14. Rama do obrazu z grafiką i logo WBH z tyłu na pleckach w komplecie z 

Passe parrtout 30 sztuk Razem :  

Logo z tyłu na pleckach ramy. 

W skład kompletu wchodzą: rama, grafika  i passe parrtout 

Rama złoty kolor 50 cm x 40 cm 15 sztuk   

     Ramka, złoty kolor 21x30 cm 15 sztuk  
 
 

Wybór koloru i  grafika( taka jak na zdjęciu) osobiście przez firmę zamawiającą. 
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15. Magnes z logo WBH , ilość 300 sztuk,  foto magnes  zaprojektowany od 

podstaw wedle projektu klienta na podstawie grafiki przesłanej przez Biuro. 

- magnes na lodówkę, tablicę magnetyczną 

- grafika : na podstawie zdjęcia 

Wymiary produktu: wysokość do 7 cm szerokość do 5 cm 
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16. Narzędzie wielofunkcyjne multitool z grawerowanym logo WBH w 

ozdobnym pudełku z logo WBH, 20 sztuk 

 

 

Szkielet i wszystkie narzędzia wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej, którą poddano 
profesjonalnej obróbce termicznej, dzięki czemu każdy element posiada optymalną do pełnionej 
funkcji twardość. 

W komplecie zdejmowany, sprężysty klips umożliwiający przypięcie toola o krawędź kieszeni. 

Funkcje: 

• kombinerki płaskie, 
• kombinerki uniwersalne, 
• przecinak do drutu twardego, 
• nóż ze stali 420HC, 
• nóż do bezpiecznego otwierania paczek, 
• pilnik do drewna i metalu, 
• mały śrubokręt płaski, 
• średni śrubokręt płaski, 
• śrubokręt phillips (krzyżak), 
• miarka (38 mm), 
• otwieracz do kapsli, 
• otwieracz do puszek. 

Dane techniczne 

• Materiały: stal nierdzewna 
• Długość ostrza: 66 mm 
• Długość: 97 mm (złożony) 
• Waga: 168  g 
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17. Memosticky nadrukowanym z logo WBH ilość 1000 sztuk 

Samoprzylepne karteczki plastikowe w 5 kolorach. 

Wymiary 8x5x0,2 

Technika znakowania: Tampodruk DL 

 

 

18. Worko plecak z Logo WBH  i grafiką po jednej stronie ilość 100 sztuk 

•  Wymiary: 33,5X45 CM 
•  Waga: 0.01 kg 
•  Kolor: granatowy 
•  Materiał: Polyester 
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19. Amir z grawerowanym logo WBH ilość: 100 sztuk 

Logo na opakowaniu 

15- elementowy zestaw do naprawy roweru. 

Wymiary 12x9x4,5 cm 

Technika znakowania Tampodruk 
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20. Metalowy kubek z karabińczykiem z grawerowanym logo WBH  po 
jednej stronie pojemność 220ml ilość 100 sztuk 

Metalowy kubek z uchwytem w postaci karabinka. Posiada podwójne ścianki, wykonany ze stali 
nierdzewnej. 

Specyfikacja: 

•  Wymiary: Ø7X7,5CM 
•  Waga: 0.01 kg 
•  Kolor: srebrny, kolor karabińczyka czarny i czerwony 
•  Materiał: Stainless steel 

Technika znakowania:  Możliwe techniki nadruku: laser bądź  tampon   

 

21. Toolie/ kieszonkowe narzędzie wielofunkcyjne z grawerowanym logo 

WBH ilość 100 sztuk  

Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej spełnia 11 funkcji 

Narzędzie w etui z PJ 

Wymiary: 
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7x4,5x0,1cm 

Technika znakowania: Tampodruk 

 

 

 

 

22. Smycz z logo WBH ilość 500 sztuk 

Kolor czarny z logo WBH koloru białego. Karabińczyk taki jak na załączonym zdjęciu. 

Grubość: 1,5 cm 

 


