
L.p. Wyszczególnienie
Cena jednostkowa 

1 sztuki [zł]

1.

długopis plastikowy z białym korpusem i kolorową zatyczką z klipsem (w 
różnych kolorach), tusz/wkład w kolorze niebieskim lub czarnym (do 
wyboru), nadruk dwustronny, jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, 
różne projekty – max.12 projektów, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 1000 szt.

1,21

2.

długopis z aluminiowym korpusem, pokryty gumowaną farbą, całość 
korpusu jednokolorowa, elementy dodatkowe typu włącznik, klips, itp. w 
kolorze szary mat lub grafit mat, różne kolory długopisów, wkład 
niebieski, grawer dwustronny, sukcesywne zamówienia, różne projekty 
– max.6 projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 500 
szt.

4,28

3.

ołówek w różnych wariantach kolorystycznych korpusu, grafit HB, 
grubość grafitu 1,85 mm, zatemperowany, nadruk dwustronny,  
jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne projekty – max. 10 
projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 1000 szt.

1,19

4.

długopis z zakreślaczem 2 w 1, długopis z niebieskim wkładem, 
zakreślacze różne kolory, wielkość minimalna 13 cm, nadruk 
dwustronny, jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne projekty – 
max. 10 projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 500 
szt.

2,76

5.

saszetka wielofunkcyjna wykonana z poliestru z zamkiem 
błyskawicznym i z kółkiem na klucze w środku, wielkość: szerokość 12 
cm +/- 1 cm, wysokość          8 cm +/- 1 cm, saszetka jedno- lub 
dwukolorowa, różne kolory do wyboru, nadruk jednostronny, 
jednokolorowy, różne projekty – max. 20 projektów, minimalna ilość 
pojedynczego zamówienia 250 szt

5,90

6.

balon 12 cali, różne kolory do wyboru, nadruk dwustronny 
jednokolorowy, z patyczkiem i mocowaniem, druk sukcesywny, różne 
projekty – max. 5 projektów, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 200 szt

0,98

7.

brelok  w kształcie dłoni z uniesionym kciukiem, z końcówką do 
ekranów dotykowych i lampką led, baterie w komplecie, różne kolory, 
nadruk dwustronny, jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne 
projekty –  max. 10 projektów, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 250 szt

5,17

8.

gra (układanka) zręcznościowa, kostka, plastikowa,  przezroczysta z 
kolorowym spodem, mix gier, nadruk  jednostronny, jednokolorowy, 
sukcesywne zamówienia, różne projekty – max.8 projektów, minimalna 
ilość pojedynczego zamówienia 500 szt.

3,00
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9.

smycz o szerokości taśmy 20 mm, zakończona karabińczykiem lub 
końcówką umożliwiającą mocowanie telefonu komórkowego (owalny 
zaczep), nadruk dwustronny, pełen kolor, zamówienia sukcesywne, 
różne projekty - max.9 projektów, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 100 szt.

2,62

10.

karteczki samoprzylepne, zestaw samoprzylepnych różnokolorowych  
fiszek (5 rodzajów po 20 szt.),  różne kolory okładek otwieranych w 
poziomie, minimalne wymiary 80x60 cm, nadruk jednostronny, 
jednokolorowy, sukcesywne zamówienia,  różne projekty - max. 10 
projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 200 szt.

2,95

11.

lizak owocowy z naturalnymi  aromatami i barwnikami na białym 
patyczku, mix smaków i kolorów, zapakowane w folię, na opakowaniu (z 
1 strony) musi być umieszczony skład i dane producenta, data ważności 
po otrzymaniu przez zleceniodawcę min. 10 miesięcy, nadruk 
jednostronny, jednokolorowy, sukcesywne zamówienia,  różne projekty - 
max. 3 projekty, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 500 szt.

1,24

12.

piłka antystresowa wykonana z poliuretanu z nadrukiem, różne kolory 
piłek o średnicy min. 6 cm, nadruk logotypów i napisów dwustronny, 
jednokolorowy nie mniejszy niż 25x25 mm,  różne projekty - max.8 
projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 1000 szt.

3,75

13.

koszulka T-shirt bawełniany męski z krótkim rękawem, gramatura 160-
170 g/m2, rozmiary S-XXL, 100% bawełna, różne kolory, nadruk 
jednokolorowy, max obszar nadruku A4, miejsce nadruku: przód i tył 
koszulki, sukcesywne zamówienia, różne projekty - max. 10 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 20 szt.

21,91

14.

koszulka T-shirt bawełniany damski z krótkim rękawem, gramatura 160-
170 g/m2, rozmiary S-XXL, 100% bawełna, różne kolory, nadruk 
jednokolorowy, max obszar nadruku A4, miejsce nadruku: przód i tył 
koszulki, sukcesywne zamówienia, różne projekty - max. 10 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 20 szt.

21,91

15.

koszulka funkcyjna z krótkim rękawem wykonana z materiału 
o specjalnych właściwościach: oddychających i szybkoschnących (np. 
poliestru, poliamidu, elastanu lub ich połączenia), różne kolory, nadruk 
jednokolorowy, max obszar nadruku A4, miejsce nadruku: przód i tył 
koszulki, sukcesywne zamówienia, różne projekty - max. 10 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 20 szt.

29,73

16.

pen drive o pojemności 32 GB, metalowy, różne kolory obudowy,                   
w opakowaniu, ze smyczą, nadruk na  pen drive i opakowaniu 
jednostronny, jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne projekty - 
max. 5 projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 50 szt.

21,86

17.

torba papierowa typu texpak, papierowe rączki, kolor naturalny / eko 
beż lub biały o wymiarach min.: 25 x 11 x 32 cm, nadruk jednostronny, 
jednokolorowy, sukcesywne zamówienia, różne projekty - max. 5 
projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 50 szt.

7,22



18.

torba reklamowa foliowa z nadrukiem, grubość folii 10- 45 µm, wycięty 
uchwyt w kształcie nerki, z wklejoną wzmacniającą wkładką na całej 
górnej powierzchni uchwytu, rozmiary torby: szerokość 30 cm, 
wysokość 40 cm, nadruk dwustronny, full kolor, druk sukcesywny, różne 
projekty - max. 7 projektów, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 1000 szt.

0,33

19.

torba bawełniana o gęstości 140-180 g/m2  jednokolorowa z długimi 
uchwytami, torba o wymiarach: szerokość 36-38 cm, wysokość 40-42 
cm, długość uchwytów 60-65 cm, różne kolory do wyboru, nadruk 
dwustronny, jednokolorowy, różne projekty – max. 15 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 100 szt

8,11

20.

kubek  porcelitowy w jednolitym kolorze na zewnątrz i wewnątrz,  różne 
kolory, pojemność min. 300 ml, średnica górna i dolna kubka taka 
sama, nadruk jednokolorowy dwustronny,  zamówienia sukcesywne,  
różne projekty - max. 10 projektów, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 20 szt.

14,31

21.

parasolka automatycznie rozkładana z elastycznym zaczepem na rękę 
pakowana w etui, rama i żebra wykonane z włókna szklanego i 
aluminium, pałąk z metalu, rączka typu soft grip,  konstrukcja parasola 
umożliwiająca wywinięcie go na drugą stronę (tzw. sztormówka), 
wymiary minimalne S1000xW560xG1000 mm /+ do 5 cm  różne kolory 
minimum 3: czarny, granatowy, bordowy, nadruk jednokolorowy w 
jednym miejscu na parasolce i na etui, zamówienia sukcesywne,   różne 
projekty - max. 10 projektów, minimalna ilość pojedynczego 
zamówienia 20 szt.

39,34

22.

lunchbox dwupoziomowy o pojemności od 1,1 l do 1,5 l, pojemnik dolny 
bez przegródek, pojemnik górny wyciągany, podzielony na 2 lub 3 
części w celu oddzielenia od siebie składników posiłku, lunchbox musi 
posiadać również pojemnik na sos/dip oraz miejsce na sztućce wraz ze 
sztućcami, pokrywka zamykana na zatrzaski z uszczelniającą gumą, 
możliwość używania w kuchence mikrofalowej (bez pokrywki) i mycia w 
zmywarce, różne kolory do wyboru min. 3, nadruk na pokrywce w 1 
miejscu, jednokolorowy, zamówienia sukcesywne, różne projekty - max. 
8 projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 20 szt.

47,71

23.

zestaw piśmienniczy zawierający długopis i pióro kulkowe w 
kartonowym/plastikowym etui upominkowym w kolorze czarnym, 
nadruk/grawer jednokolorowy, jednostronny na długopisie, piórze 
kulkowym i etui,  zamówienia sukcesywne, różne projekty - max. 20 
projektów, minimalna ilość pojedynczego zamówienia 10 szt.

16,69

24.

długopis metalowy z laserowym wskaźnikiem, lampką, z baterią w 
komplecie, z grawerowaniem jednostronnym na długopisie, opakowanie 
drewniane lub metalowe z nadrukiem/grawerem na wieczku, 
sukcesywne zamówienia,  różne projekty - max. 20 projektów, 
minimalna ilość pojedynczego zamówienia 10 szt.

17,80




