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               Przedmiot Zamówienia (UMOWY)
                  zadanie Nr 1 - Fartuchy damskie i męskie  białe oraz ubrania lekarskie białe męskie

L. p. Wzrost Rozmiar J. m. Ilość
Cena jedn. netto

zł, gr.*
Wartość  netto

zł, gr.
VAT
%

Wartość  brutto
zł, gr.

                 1.Fartuchy damskie białe               
1. 158 34 szt. 10

36 szt. 21
38 szt. 37
40 szt. 14
42 szt. 23
44 szt. 24
46 szt. 7
48 szt. 8
50 szt. 6
52 szt. 1
54 szt. 3

2. 164 34 szt. 3
36 szt. 16
38 szt. 27
40 szt. 22
42 szt. 34



44 szt. 31
46 szt. 13
48 szt. 13
50 szt. 4
52 szt. 2
54 szt. 2
60 szt. 1

3. 170 36 szt. 7
38 szt. 17
40 szt. 20
42 szt. 20
44 szt. 20
46 szt. 14
48 szt. 10
50 szt. 8
52 szt. 3
54 szt. 1

4. 176 40 szt. 3
44 szt. 3
46 szt. 1
48 szt. 1
56 szt. 1

2. Fartuchy  białe męskie

L. p. Wzrost Rozmiar J. m. Ilość
Cena jedn. netto

zł, gr.*
Wartość  netto

zł, gr.
VAT
%

Wartość  brutto
zł, gr.

1 170 56 szt. 1

3. Ubrania lekarskie męskie białe

L. p. Wzrost Rozmiar J. m. Ilość
Cena jedn. netto

zł, gr.*
Wartość  netto

zł, gr.
%

VAT
Wartość  brutto

zł, gr.
1. 170 48 szt. 1

50 szt. 1
52 szt. 2
54 szt. 1



56 szt. 1
58 szt. 1

2 176

50 szt. 2
52 szt. 2
54 szt. 1
56 szt. 3

3 182

48 szt. 1
50 szt. 1
52 szt. 3
54 szt. 4
56 szt. 2
58 szt. 1

4 188

50 szt. 1
54 szt. 2
56 szt. 1
58 szt. 1

RAZEM X
 *Cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty i opłaty dodatkowe.

  Ilości: 

1. fartuchy damskie białe   - 451 szt.

2. fartuchy męskie białe -  1 szt.

3. ubranie lekarskie białe męskie - 32 szt.

  Opis:

1. Fartuch damski kolor biały z elanobawełny; rękaw krótki do łokcia, rozpinany z przodu na nappy nierdzewne – w ilości 10 sztuk, kołnierz z 
wykładanymi klapami z małym dekoltem, dwie duże kieszenie wszyte w cięcia po obydwu bokach i jedna górna naszywana na lewej piersi. Na górnej 
kieszeni ma być wykonany haft: SZPITAL KOZIENICE- czcionka haftu Times New Roman rozmiarem 40 pogrubiony (w dwóch linijkach 
drukowanymi literami). Napis ma być wykonany nicią używaną do haftu, nie powodującą marszczenia się, kurczenia, odbarwiania i znoszącą 



temperaturę prania 95ºC, nić w kolorze ciemny niebieski. Przy złożeniu oferty żądamy złożenia próbki haftu. 
1) Zamawiający żąda dołączenia jednego wzoru fartucha z krótkim do łokcia rękawem w rozmiarze 158/92/96.
2)  Fartuch ma posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą, a także:

a) na napy nierdzewne  OKO – TEX.
b) na tkaninę  OKO – TEX.
c) na nici  OKO – TEX.

3) Rodzaj tkaniny dla fartucha: elanobawełna o składzie: 
a) bawełna - 33 % i poliestru - 67 % ,
b) ciężar właściwy tkaniny (gramatura) - 165 g/m2, 

c) temperatura prania - 95 
o C,

4) Zamawiający nie dopuszcza zmiany % składu tkaniny.
5) Gwarancja na odzież – 12 miesięcy.

2. Fartuch męski kolor biały z elanobawełny. rękaw krótki do łokcia, rozpinany z przodu na nappy nierdzewne – w ilości 10 sztuk, kołnierz z 
wykładanymi klapami z małym dekoltem, dwie duże kieszenie wszyte w cięcia po obydwu bokach i jedna górna naszywana na lewej piersi. Na górnej 
kieszeni ma być wykonany haft: SZPITAL KOZIENICE- czcionka haftu Times New Roman rozmiarem 40 pogrubiony (w dwóch linijkach 
drukowanymi literami). Napis ma być wykonany nicią używaną do haftu, nie powodującą marszczenia się, kurczenia, odbarwiania i znoszącą 
temperaturę prania 95ºC, nić w kolorze ciemny niebieski. Przy złożeniu oferty żądamy złożenia próbki haftu. 
 1) Zamawiający żąda dołączenia jednego wzoru fartucha męskiego z krótkim do łokcia rękawem w rozmiarze wzrost - 176, rozmiar – 54.
 2) Fartuch ma posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą, a także:
                       a) na napy nierdzewne  OKO - TEX,
                       b) na tkaninę  OKO - TEX, 
                       c) na nici  OKO - TEX.
 3) Rodzaj tkaniny dla fartucha: elanobawełna o składzie: 
     a) bawełna - 33 % i poliestru - 67 % , 
    b) ciężar właściwy tkaniny (gramatura) - 165 g/m 2,
        c) temperatura prania 95 

o C.
 4) Każdy towar musi posiadać wszytą po wewnętrznej stronie metkę z informacją dotyczącą  minimum:

a) rozmiaru,
b) rodzaju i składu procentowego tkaniny,
c) temperatury prania i prasowania,

 5) Zamawiający nie dopuszcza zmiany % składu  tkaniny.
 6) Gwarancja na odzież – 12 miesięcy.



3. Ubranie lekarskie męskie kolor biały z elanobawełny, dwuczęściowe, bluza plus spodnie: 
1) bluza z krótkimi rękawami do łokcia bez mankietów zapinana z przodu na napy nierdzewne w ilości 4 sztuk,  z kołnierzem i wykładanymi 
klapami z małym dekoltem. Tył ze szwem pionowym. Kieszenie naszywane po obydwu stronach w dolnej części bluzy i z jedną górną lewą na piersi. 
Kieszenie od góry zawinięte 3,5 cm i przeszyte II – igłówką szerokości 0,7 cm. Kieszenie naszyte podwójną stebnówką. Na górnej kieszeni ma być 
wykonany haft: SZPITAL KOZIENICE- czcionka haftu Times New Roman rozmiarem 40 pogrubiony (w dwóch linijkach drukowanymi literami). 
Napis ma być wykonany nicią używaną do haftu, nie powodującą marszczenia się, kurczenia, odbarwiania i znoszącą temperaturę prania 95ºC, nić w 
kolorze ciemny niebieski. Przy złożeniu oferty żądamy złożenia próbki haftu.
 2) spodnie długie, krój klasyczny proste bez mankietów zapinane z przodu na zamek błyskawiczny i guzik, dwie boczne skośne wpuszczane 
kieszenie  i jedna tylna zapinana na guzik. Wlot kieszeni podwójnie stebnowany szerokości 0,6 cm. Pasek z gumkami po bokach w pasku do regulacji 
obwodu pasa. Z przodu zakładki, a z tyłu zaszewki ze szlufkami.  Szerokość paska 3,7 cm z 5 szlufkami o szerokości 1 cm. Obwód nogawki na dole 
około 45 cm. Szwy boczne szyte 5 – nitkowym owerlokiem, szerokość szwów 0,8 cm, Dół nogawki podwinięty 2cm i przeszyty II – igłówką, 
szerokość II – igłówki 0,7 cm. Na pasku spodni ma być wykonany haft: SZPITAL KOZIENICE  - czcionka haftu Times New Roman rozmiarem 34 
pogrubiony (w jednej linijce drukowanymi literami). Napis ma być wykonany nicią używaną do haftu, nie powodującą marszczenia się, kurczenia, 
odbarwiania i znoszącą temperaturę prania 95ºC, nić w kolorze ciemny niebieski.
3) Zamawiający żąda dołączenia jednego wzoru ubrania lekarskiego z krótkim rękawem do łokcia jhnw rozmiarze 182/104/94.
4) Ubranie ma posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą:
             a) na napy nierdzewne  OKO – TEX,
             b) na tkaninę  OKO - TEX, 
             c) na nici  OKO - TEX.
5) Rodzaj tkaniny dla ubrania lekarskiego – elanobawełna –  o składzie: 
              a) bawełna - 33 % i poliestru - 67 % , 
              b) ciężar właściwy tkaniny (gramatura) - 165 g/m2 ,  

                    c) temperatura prania 95 
o C.

6) Każdy towar musi posiadać wszytą po wewnętrznej stronie metkę z informacją dotyczącą minimum: 
              a) rozmiaru,
              b) rodzaju i składu procentowego tkaniny,
              c) temperatury prania i prasowania,
7) Zamawiający nie dopuszcza zmiany % składu  tkaniny.
8) Gwarancja na odzież – 12 miesięcy.
 9) Odzież musi posiadać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami    
określonymi właściwymi przepisami, które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostały oznaczone znakiem „CE”. 
 10) Odzież musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz.2173)



Cena netto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi ................................................................................................... zł.
/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................ /.

Cena brutto /wartość/ zadania Nr 1, ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi z .............................. % podatkiem VAT ................................ zł. 
/słownie zł: ............................................................................................................................................................................................................................ /.            

      .............................     ....................            ............................................
Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy


