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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia 
Minimalny zakres 

informacji

Oferowane parametry przedmiotu 

zamówienia 

Pozycja nr 1 - Ubrania  szwedzkie

1.
Tkanina z jakiej  ma  być  wykonana  odzież  to  

100% bawełna,  kolor  popielaty

Opisać, w tym podać 

nazwę

2. Ciężar tkaniny ≥ 280 g/m
2 Podać parametr

3. Możliwość prania w temperaturze: kolor ≥ 60°C Podać parametr

4. Kurczliwość  ≤ 3% przy wielokrotnym praniu Podać parametr

5.
Dostępne rozmiary męskie: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

56, 58
Podać rozmiary

6.

Spodnie męskie na szelkach - typu ogrodniczki z 

minimum dwoma wpuszcznymi z boków 

kieszeniami i jedną  zapinaną kieszenią  z  przodu 

oraz  jedną  kieszenią na  prawej  nogawce. 

Spodnie zapinane z boku na  guziki, posiadajace z 

przodu zamek błyskawiczny; szelki  zapinane,  z 

regulacją

Opisać

7.

Bluzy męskie  z  minimum  dwoma  bocznymi  

wpuszczanymi  kieszeniami i minimum  jedną  

kieszenią  naszytą  z  przodu. Bluzy zapinane na 

guziki z przodu, z tyłu bluzy nadruk (nazwa 

Szpitala)

Opisać

Pozycja nr 2 - Koszule  flanelowe

1.
Tkanina  100 %   bawełna, wzór klasyczna krata w 

tonacji: niebiesko-czarno-popielatej

Opisać, w tym podać 

nazwę

2. Możliwość prania w temperaturze: kolor ≥ 40°C Podać parametr

3. Kurczliwość  ≤ 3% przy wielokrotnym praniu Podać parametr

4.

Koszule  z  długim  rękawem.zapinane  na  guziki, z 

minimum  jedną  kieszenią  naszytą  z produ po  

lewej  stronie

Opisać

5. Dostępne  rozmiary męskie: M, L, XL, XXL, XXXL Podać rozmiary

Pozycja nr 3 - Kurtki zimowe

1.

Kurtki nieprzemakalne na  podszewce, ściągane  w  

pasie i dolnej  części kurtki elastycznym  sznurkiem - 

możliwość  regulacji  obwodu i dopasowania do  

sylwetki;  z odpinanymi rekawami i  podpinką

Opisać

2.

Tkanina  zewnętrzna  100 %  poliester, 

dwukolorowa niebiesko-czarna lub trójkolorowa 

niebiesko-czarno-popielata

Opisać, w tym podać 

nazwę

3.
Podpinka: tkanina polar, w kolorze  czarnym lub 

popielatym; z dwoma bocznymi kieszeniami
Opisać

4. Kaptur  wszyty na  stałe, chowany  w  kołnierzu Opisać

5.
Mankiety z zapięciem na rzepy pozwalające na 

regulację
Opisać

6.
Zapięcie na zamek błyskawiczny, kryty plisą 

zapinaną na rzepy
Opisać
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7. Szwy wodoszczelne Opisać

8.

Kieszenie: minimum 5  kieszeni w kurtce, w tym: 2  

boczne, 2 na piersi  zapinane  na  zamek  i 1 

zewnętrzna lub wewnętrzna  na  telefon  

komórkowy)

Tak

9. Możliwość prania w temperaturze: kolor ≥ 40°C Podać parametr

10.

Dostępne rozmiary damskie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 

52, 54; dostępne rozmiary męskie: 44, 46, 48, 50, 

52, 54, 56, 58

Wymienić  wszystkie  

oferowane  rozmiary

11.

Umożliwienie Zamawiającemu, przed złożeniem 

zamówienia oglądnięcie zaoferowanej kurtki w 

rozmiarze do uzgodnienia spośród wymaganych 

rozmiarów.

Opisać

Pozycja nr 4 - Kurtki  przeciwdeszczowe

1.
Tkanina poliester  powleczony  nylonem/PCV, w  

kolorze  granatowym

Opisać, w tym podać 

nazwę

2. Szwy  wodoszczelne Opisać

3. Zapięcie na zamek błyskawiczny kryty plisą Opisać

4. Kaptur ściągany sznurkiem, chowany w  kołnierzu, Opisać

5.
Rękaw wewnętrzny z dodatkowym  mankietem 

ściąganym  gumką
Opisać

6. Dwie kieszenie kryte plisą/klapką Opisać

7. Dół kurtki  ściągany  sznurkiem Opisać

8.

Dostępne rozmiary damskie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 

52, 54; dostępne rozmiary męskie: 44, 46, 48, 50, 

52, 54, 56, 58

Wymienić  wszystkie  

oferowane  rozmiary

9.

Umożliwienie Zamawiającemu, przed złożeniem 

zamówienia oglądnięcie zaoferowanej kurtki w 

rozmiarze do uzgodnienia spośród wymaganych 

rozmiarów.

Opisać

Pozycja nr 5 - Czepki gastronomiczne

1.

Czepek przeznaczony do pracy w  zakłądzie 

gastronomicznym. Część zakrywająca  włosy  

wykonana z tiulu, zakończona gumką umożliwiającą 

dopasowanie niezależnie od obwodu głowy

Opisać

2. Kolor biały, rozmiar  uniwersalny Opisać

Pozycja nr 6 - Czepki gastronomiczne z daszkiem

1.

Czepek przeznaczony do pracy w  zakłądzie 

gastronomicznym. Część zakrywająca  włosy  

wykonana z tiulu z zakończeniem zapewniajacym 

przyleganie do głowy, z małym sztywnym daszkiem 

z bawełny

Opisać

2. Kolor biały, rozmiar  uniwersalny Opisać

Pozycje 1 - 4

1.

Okres gwarancji na  oferowany  asortyment 

minimum  12 miesięcy od daty dostawy. Czas 

skutecznej naprawy lub wymiany na towar wolny od 

wad do 14 dni kalendaerzowych od zgłoszenia.

Tak podać  okres
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