
Opis przedmiotu zamówienia - puchary 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

• Kryteria oceny ofert: 100 % cena 

• Wykonawca dostarczy towar na własny koszt bezpośrednio do siedziby 
Zamawiającego, ul. Dąbrowszczaków 13, 80-373 Gdańsk w godzinach urzędowania tj. 
pomiędzy godziną 7:30 a 15:30. 

• Wykonawca dostarczy puchary na każdą imprezę pakowane w osobne kartony. 
Karton opisany nazwą imprezy. 

• Zamawiający przekaże treści grawerek do 30 dni przed terminem realizacji 
poszczególnego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przysłania wizualizacji 
grawerek do akceptacji. 
 

 
Termin realizacji i dostarczenia zamówienia:  
 
od 06.03.2017 do 10.03.2017: 

1. Bieg na Piątkę 

2. 3. Gdańsk Maraton 

3. Biegi dla dzieci 
 
od 20.03.2017 do 25.03.2017: 

1. Gdański Tour Bikerów 40 kompletów bez tabliczek (małe) 
2. Rezerwowe bez tabliczek 20 kompletów 

 

od 18.04.2017 do 21.04.2017: 

1. Gdańsk Streetball Chalenge  
2. Nordic Walking (pierwsza edycja) 
3. Petanque 

4. Baltic Football Cup 2017 
 

 
od 05.06.2017 do 09.06.2017: 

1. Triathlon Gdańsk 

2. Dziecięcy Triathlon Gdańsk 

3. Dakine Polish Skimboard Open 

 

 

od 07.08.2017 do 11.08.2017: 

1. 54. Bieg Westerplatte 

2. Nordic Walking Druga Edycja 

 

od 11.09.2017 do 15.09.2017: 

1. Cross Duathlon 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Inne istotne warunki zamówienia: 

1. 147 kompletów pucharów identycznych jak na zdjęciu (zał. nr 1) 

• Puchary składające się z podstawy, nóżki, czaszy oraz tabliczki 
grawerowanej. 

• Średnica czaszy pucharu winna być nie mniejsza niż 16 cm w przypadku  
I miejsca, 14 cm w przypadku II miejsca i 12 cm w przypadku III miejsca. 

• Puchar I miejsce o wysokości nie mniejszej niż 41,5 cm.  

• Puchar II miejsce o wysokości nie mniejszej niż 38 cm. 

• Puchar III miejsce o wysokości nie mniejszej niż 33 cm. 

• Wysokość podstawy winna być w granicach 2,8-4,2 cm. 

• Podstawa wykonana jest z kamienia. 

• Puchary wraz z wygrawerowaną i przyklejoną, metalową tabliczką w 
kolorze z tekstem dedykacji. 

• Puchary nie mogą być wykonane w całości z plastiku. Dopuszcza się 
elementy z plastiku. 

• Puchary muszą być estetyczne, czasza nie może być wykonana z plastiku, 
a podstawa pucharu winna być wykonana z kamienia. 

• Każdy puchar będzie posiadać grawerki o wymiarach dostosowanych do 
podstawy pucharu przyklejone do podstawy pucharu z nadrukiem o treści 
podanej przez zamawiającego. Zamawiający przekaże treści grawerek do 
30 dni przed terminem realizacji poszczególnego zamówienia. 

• 1 Komplet = 3szt = I,II,III miejsce. 
 

Załącznik nr 1 

 

 
 
 
 
 



2. 72 kompletów pucharów identycznych jak na zdjęciu (zał. nr 2) 

• Puchary składające się z podstawy, nóżki, czaszy oraz tabliczki 
grawerowanej 

• Średnica czaszy pucharu winna być nie mniejsza niż 10cm w przypadku I 
miejsca, 8cm w przypadku II miejsca i 8cm w przypadku III miejsca. 

• Puchar I miejsce o wysokości nie mniejszej niż 25 cm.  

• Puchar II miejsce o wysokości nie mniejszej niż 23 cm.  

• Puchar III miejsce o wysokości nie mniejszej niż 22 cm.  

• Wysokość podstawy winna być w granicach 1,5-2,5 cm. 

• Podstawa wykonana jest z kamienia. 

• Puchary wraz z wygrawerowaną, metalową tabliczką w kolorze z tekstem 
dedykacji. 

• Puchary nie mogą być wykonane w całości z plastiku. Dopuszcza się 
elementy z plastiku. 

• Puchary muszą być estetyczne, czasza nie może być wykonana z plastiku, 
a podstawa pucharu winna być marmurowo-podobna. 

• 1 Komplet = 3szt = I,II,III miejsce. 

• Każdy puchar będzie posiadać grawerki o wymiarach dostosowanych do 
podstawy pucharu przyklejone do podstawy pucharu z nadrukiem o treści 
podanej przez zamawiającego. Zamawiający przekaże treści grawerek do 
30 dni przed terminem realizacji poszczególnego zamówienia. 
 

Załącznik nr 2 

 

 
 
 
 
 



 
3. 34 kompletów pucharów identycznych jak na zdjęciach (zał. 3) + 3 za I miejsce + 2 

za III miejsce: 

• Puchar I miejsce o wysokości 44 cm,  

• Puchar II miejsce o wysokości 40 cm,  

• Puchar III miejsce o wysokości 35 cm,  

• Każdy puchar wykonany jest ze metalu, marmuru i plastiku. 

• Podstawa wykonana jest z kamienia. 

• Puchar wyglądem identyczny jak na zdjęciu. 

• Każdy puchar będzie posiadać grawerki o wymiarach dostosowanych do 
podstawy pucharu przyklejone do podstawy pucharu z nadrukiem o treści 
podanej przez zamawiającego. Zamawiający przekaże treści grawerek do 
30 dni przed terminem realizacji poszczególnego zamówienia. 

• 1 Komplet = 3szt = I,II,III miejsce. 
 
 
Załącznik nr 3 
 

 
 



 
 

4. 1 komplet pucharów identycznych jak na zdjęciu (zał. nr 4) + 1 puchar za IV 

miejsce: 

• Puchar I miejsce o wysokości nie mniejszej niż 57 cm.  

• Puchar II miejsce o wysokości nie mniejszej niż 53 cm. 

• Puchar III miejsce o wysokości nie mniejszej niż 49 cm 

• Puchar IV miejsce o wysokości nie mniejszej niż 43 cm 

• Średnica czaszy pucharu winna być nie mniejsza niż 20cm w przypadku  
I miejsca, 20 cm w przypadku II miejsca, 18 cm w przypadku III miejsca  
i 16 cm w przypadku IV miejsca 

• Wysokość czaszy pucharu nie może być mniejsza niż 1/3 wysokości całego 
pucharu  

• Puchary składające się z podstawy, nóżki, czaszy, tabliczki grawerowanej, 
uszu oraz przykrywki 

• Puchary mają mieć uszy wykonane z metalu przytwierdzone do czaszy 
pucharu, umożliwiające uniesienie za nie pucharu 

• Podstawa pucharu powinna być wykonana z drewna   

• Puchary nie mogą być wykonane w całości z plastiku. Dopuszcza się 
elementy z plastiku. 

• Czasza winna być wykonana z metalu. 

• Do każdego pucharu ma być dołączona przykrywka wykonana z metalu 

• Każdy puchar będzie posiadać grawerki o wymiarach dostosowanych do 
podstawy pucharu przyklejone do podstawy pucharu z nadrukiem o treści 
podanej przez zamawiającego. Zamawiający przekaże treści grawerek do 
30 dni przed terminem realizacji poszczególnego zamówienia. 
 

Załącznik nr 4 
 

 
 
 



 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przysłania wizualizacji nadruku w celu akceptacji. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przyklejenia tabliczek do podstawy pucharów. 
Wykonawca w przypadku dostarczenia towaru dot. kilku dyscyplin zobowiązany jest do 
segregacji pucharów oraz opisania przesyłki. 
Wykonawca zobowiązany jest do przysłania wizualizacji nadruku tabliczki do akceptacji. 
Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 
 
Specyfikacja ilościowa pucharów identycznych jak na zdjęciu (zał. nr 1) na imprezę: 

Nordic Walking I edycja – 28 kompletów 
Turniej Petanque – 11 kompletów 
Dakine Polish Skimboard Open – 4 komplety 
54. Bieg Westerpaltte – 24 komplety 
Nordic Walking II edycja – 28 kompletów 
Bieg na Piątkę – 16 kompletów 
Biegi dla dzieci – 6 kompletów 
Dziecięcy Triathlon Gdańsk – 6 kompletów 
Cross Duathlon – 14 kompletów 
Rezerwowe beż tabliczek - 20 kompletów 
 
Specyfikacja ilościowa pucharów identycznych jak na zdjęciu (zał. nr 2)na imprezę: 

Streetball Gdańsk – 32 komplety 
MTB – 40 kompletów   
 
Specyfikacja ilościowa pucharów identycznych jak na zdjęciach (zał. nr 3) na imprezę: 

Triathlon Gdańsk – 15 kompletów + 3 za I miejsce + 2 za III miejsce  
2. Gdańsk Maraton – 19 kompletów 

 
Specyfikacja ilościowa pucharów identycznych jak na zdjęciu (zał. nr 4) na imprezę: 

Baltic Football Cup 2017 – 1 komplet + 1 puchar za IV miejsce 
 
 

Lp. Nazwa Uwagi 

1 Nordic Walking I ed. – 28 kompletów  

2 Turniej Petanque – 11 kompletów  

3 Dakine Polish Skimboard Open – 4 komplety  

4 54. Bieg Westerplatte – 24 komplety  

5 Nordic Walking II ed. – 28 kompletów  

6 Bieg na Piątkę – 16 kompletów  

7 Biegi dla dzieci – 6 kompletów  

8 Dziecięcy Triathlon Gdańsk – 6 kompletów  

9 Cross Duathlon – 14 kompletów  



10 Rezerwowe bez tabliczek – 20 kompletów Regaty o Puchar 

Mariny Gdańsk 

z motywem żeglarskim 

( 10 kompletów ) 

Suma netto  

Podatek VAT .........%  

Suma brutto  

 
 
 

Lp. Nazwa Uwagi 

1 Streetball Gdańsk: 32 komplety  

2 MTB bez tabliczek – 40 kompletów   

Suma netto  

Podatek VAT .........%  

Suma brutto  

  

 
 

Lp. Nazwa Uwagi 

1 3. Gdańsk Maraton – 19 kompletów  

2 Triathlon Gdańsk – 15 kompletów + 3 za I miejsce + 2 za III 
miejsce 

 

Suma netto  

Podatek VAT .........%  

Suma brutto  

 
 

Lp. Nazwa Uwagi 

1 Baltic Football Cup 2017– 1 komplet + 1 puchar za IV miejsce  

Suma netto  

Podatek VAT .........%  

Suma brutto  

 
 


