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Lp. Nazwa i wymagane parametry asortymentu  Wzór podglądowy Kolorystyka 

Ilość 

asortymentu 

36 miesięcy 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Wymagane 

dokumenty* 

1 Bluza robocza do pasa- podkrój szyi wykończony kołnierzem, zapinana na 

napy, dwie kieszenie piersiowe kryte patkami zapinanymi na napy, rękawy 

wykończone obrębem z regulacją, dół wykończony paskiem z gumą po 

bokach, regulująca obwód. Bluza do pasa. Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% 

(+/- 5%), gramatura 245 g/m² (+/-5%), materiał KLOPMAN, temp. prania min. 

60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental Quality. Kurczliwość 

max. 4%, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z 

nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary 

w tym niestandardowe. Oznakowanie za pomocą logo wg obowiązującego 

wzorca: logo duże - na plecach. 

 

zieleń, niebieski, 

ciemno-niebieski 

380   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

  Karta techniczna w 

języku polskim. 

2 Bluza robocza antyelektrostatyczna - zapinana na kryte napy, karczki przednie 

i tylny odcinane , podkrój szyi wykończony kołnierzem, dwie kieszenie 

piersiowe z patkami zapinanymi na kryte napy, rękawy wykończone 

mankietami z regulacją zapięcia, dół bluzy wykończony paskiem z gumą 

regulującą obwód po bokach. Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% (+/- 5%), 

PES+ASM, gramatura  240 g/m² (+/- 5%), materiał KLOPMAN, temp. prania 

min. 60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej. Krotność prania min. 50 

razy bez możliwości utraty właściwości ochronnych, rental Quality. EN 340, 

EN 1149-5. Kurczliwość max. 4%, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. 

Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. 

Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe. Oznakowanie za 

pomocą logo wg obowiązującego wzorca: logo duże - na plecach. 

 

zieleń, niebieski, 

ciemno-niebieski 

80   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

3 Spodnie robocze typu ogrodniczki - karczek przedni odcinany, kieszeń 

karczka naszywana, kryta patka zapinana na napy, rozporek przedni zapinany 

na kryte napy, rozporek boczny zapinany na guzik+ napy do regulacji obwodu, 

dwie naszywane kieszenie boczne, jedna kieszeń tylna, jedna kieszeń 

miarowa, tył profilowany, z tyłu w pasie guma dopasowująca, szelki z 

regulacją, nogawki wykończone obrębem z regulacją. Skład: PES 65% (+/- 

5%), BW 35% (+/- 5%), gramatura 245 g/m² (+/- 5%), materiał KLOPMAN, 

temp. prania min. 60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental 

Quality. Kurczliwość max.4%, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. 

Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. 

Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe. Oznakowanie za 

pomocą logo wg obowiązującego wzorca: logo małe – z przodu na kieszonce. 

 

zieleń, , 

niebieski, 

ciemno-niebieski 

390   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 
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4 Spodnie robocze typu ogrodniczki antyelektrostatyczne - karczek przedni 

odcinany z cięciem na wysokości patki, kieszeń karczka naszywana z patką 

zapinana na napy, rozporek przedni zapinany na napy, rozporek boczny 

zapinany na guzik+napy do regulacji, dwie kieszenie przednie naszywane, 

jedna kieszeń tylna, jedna kieszeń miarowa z tyłu, w pasie guma 

dopasowująca, szelki elastyczne z regulacją zapięcia na klamerki, nogawki 

wykończone obrębem z regulacją. Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% (+/- 

5%) + ASM, gramatura 240 g/m² (+/- 5%), materiał KLOPMAN, temp. prania 

min. 60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej. Krotność prania 50 razy 

bez możliwości utraty właściwości ochronnych, rental Quality. EN 340, EN 

1149-5. Kurczliwość max. 4%, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. 

Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. 

Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe Oznakowanie za pomocą 

logo wg obowiązującego wzorca: logo małe – z przodu na kieszonce. 

 

zieleń, , 

niebieski, 

ciemno-niebieski 

100   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

5 Spodnie robocze- zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja obwodu 

zapinkami, rozporek zapinany na napy, dwie kieszenie wpuszczane, jedna 

kieszeń tylna, jedna kieszeń miarowa, dół nogawek wykończony obrębem. 

Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% (+/- 5%), gramatura 245 g/m² (+/- 5%), 

temp. prania min. 60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, materiał 

KLOPMAN, rental Quality. Kurczliwość max. 4%, minimalna wymagana ilość 

prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, 

składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe.  

 

zieleń, , 

niebieski, 

ciemno-niebieski 

 

 

150 

  
 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

6 Ogrodniczki ocieplane - chroniące przed zimnem do -45° C, , karczek przedni 

odcinany, na karczku kieszeń z patką zapinana na rzepy, rozporek przedni 

zapinany na zamek, rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji 

dwie kieszenie dolne naszywane, jedna kieszeń tylna zapinana na rzep, 

elastyczne szelki z regulacją, nogawki wykończone obrębem, wewnątrz 

ściągacze. Skład: PES min. 65% BW min. 30%, gramatura min. 230 g/m², 

temp. prania min. 40°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental 

Quality. EN 340, EN 342. Kurczliwość max. 4%, minimalna wymagana ilość 

prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, 

składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe 

 

zieleń, , 

niebieski, 

ciemno-niebieski 

 

 

50 

  

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 
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7 Ogrodniczki ocieplane - karczek przedni odcinany, na karczku kieszeń 

naszywana, rozporek przedni zapinany na zamek, rozporek boczny zapinany 

na guzik+napy-regulacja obwodu, dwie kieszenie przednie naszywane, jedna 

kieszeń tylna, elastyczne szelki z regulacją, nogawki wykończone obrębem. 

Skład: PES 65% (+/- 5%) BW 35% (+/- 5%), gramatura 245 g/m² (+/- 5%), 

temp. prania min. 40°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental 

Quality. Kurczliwość max.4%, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. 
Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. 

Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe 

 

zieleń, niebieski, 

ciemno-niebieski 

210   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

8 Kurtka ocieplana - prosty krój, zapinana na zamek, kryty plisą, podkrój szyi 

wykończony kołnierzem, dwie kieszenie dolne naszywane, jedna kieszeń 

wewnętrzna, rękawy wykończone mankietem z gumą, dół wykończony 

podwinięciem. Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% (+/- 5%), gramatura 245 

g/m² (+/- 5%), temp. prania min. 40°C, możliwość suszenia w suszarce 

bębnowej, rental Quality. Kurczliwość max.4%, minimalna wymagana ilość 

prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, 

składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe. 

Oznakowanie za pomocą logo wg obowiązującego wzorca: logo duże - na 

plecach. 

 

zieleń, niebieski, 

ciemno-niebieski 

330   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

9 Kurtka ocieplana - zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski, 

podkrój szyi wykończony kołnierzem, kaptur dopinany na zamek, dwie 

kieszenie piersiowe cięte z listewkami, nad lewą zaczep na  identyfikator dwie 

podwójne kieszenie dolne z mieszkami, kryte patkami, jedna kieszeń 

wewnętrzna, w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta 

guma, rękawy wykończone obrębem, wewnątrz wszyty ściągacz ochronny, na 

rękawie kieszeń zapinana na zamek z przegródką na długopis i kieszonką na 

telefon, dół kurtki wykończony obrębem z sznurkiem, chroniąca przed zimnem 

do -45° C,. Skład: PES min. 65%, BW min. 30%, gramatura min. 230 g/m², 

temp. prania min. 40°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental 

Quality, EN 340, EN 342. Kurczliwość max.4%, minimalna wymagana ilość 

prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, 

składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe. 

Oznakowanie za pomocą logo wg obowiązującego wzorca: logo duże - na 

plecach. 

 

zieleń, niebieski, 

ciemno-niebieski 

240   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 
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10 Kamizelka ocieplana- zapinana na zamek, podkrój szyi wykończony stójką, 

jedna kieszeń piersiowa naszywana, z patką zapinana na zatrzask, jedna 

kieszeń wewnętrzna na przodzie, dwie kieszenie boczne, zaokrąglone, w 

pachach wszyte „wiatrochrony” ściągane gumą, wykończona podszewką 

ocieplającą, przeszycia na przodach i tyle, dół kamizelki wykończony paskiem 

z gumą. Skład: PES 100%, gramatura min. 60 g/m². Temp. prania min. 40°C, 

możliwość suszenia w suszarce bębnowej. Kurczliwość max. 4%, minimalna 

wymagana ilość prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, 

rozmiarem, składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym 

niestandardowe Oznakowanie za pomocą logo wg obowiązującego wzorca: 

logo duże - na plecach. 

 

zieleń, niebieski, 

ciemno-niebieski 

20   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

11 Koszula flanelowa - zapinana na napy, podkrój szyi wykończony kołnierzem,  

kieszeń piersiowa naszywana, rękawy długie wykończone mankietem, dół 

wykończony obrębem. Skład:, BW min. 60%, gramatura 170 g/m² (+/- 5%), 

temp. prania min. 60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental 

Quality. Kurczliwość max. 4%. minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. 

Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. 

Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe.  

 

zieleń, , 

niebieski, 

ciemno-niebieski 

540    Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

12 Czapka z daszkiem - dosztywniony daszek, cztery wyszywane wywietrzniki, 

obwód regulowany zapięciem z tyłu na rzep. Rozmiar: uniwersalny. Skład:, 

BW min. 35%, gramatura min. 230 g/m² , temp. prania min. 40°C, możliwość 

suszenia w suszarce bębnowej, rental Quality, minimalna wymagana ilość 

prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, 

składem tkaniny.  

 

zieleń, niebieski, 

ciemno-niebieski 

190    Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

  Karta techniczna w 

języku polskim. 

13 Czapka ocieplana - usztywniony daszek, w całości ocieplona, nauszniki 

wiązane pod szyją, z tyłu guma regulująca. Rozmiar: uniwersalny. Skład: PES 

65% (+/- 5%), BW 35% (+/- 5%), gramatura min. 230 g/m², , temp. prania min. 

40°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental Quality, minimalna 

wymagana ilość prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, 

rozmiarem, składem tkaniny.  

 

zieleń, niebieski, 

ciemno-niebieski 

190    Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 
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14 Fartuch krótki - zapinany na napy, modelujące cięcia pionowe karczki przodów 

odcinane, podkrój szyi w kształcie litery" V”, dwie kieszenie dolne wykończone 

kontrastowym obszyciem, rękawy krótkie wykończone mankietem, pasek z 

regulacją z tyłu w talii zaczep na identyfikator i na klucze. Skład: PES 65% (+/- 

5%), BW 35% (+/- 5%), gramatura 210 g/m² (+/- 5%). Długość do połowy uda, 

temp. prania min. 60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental 

Quality. Kurczliwość max. 4%, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. 

Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. 

Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe. Oznakowanie za 

pomocą logo wg obowiązującego wzorca: logo małe – z przodu na piersi. 

 

zieleń, biel, 

niebieski 

280   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

15 Fartuch długi - zapinany na napy, modelujące cięcia pionowe karczki przodów 

odcinane, podkrój szyi w kształcie litery "V”, dwie kieszenie dolne wykończone 

kontrastowym obszyciem , rękawy krótkie wykończone mankietem, pasek z 

regulacją z tyłu w talii zaczep na identyfikator i na klucze. Skład:  PES 65% 

(+/- 5%), BW 35% (+/- 5%), gramatura 210 g/m² (+/- 5%). Długość za kolano, 

temp. prania min. 60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental 

Quality. Kurczliwość max. 4%, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. 

Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. 

Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe. Oznakowanie za 

pomocą logo wg obowiązującego wzorca: logo małe – z przodu na piersi. 

 

zieleń, biel, 

niebieski 

180   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

  Karta techniczna w 

języku polskim. 

16 Spodnie damskie- zapinane na guzik, po bokach guma regulująca, rozporek 

zapinany na zamek, dwie kieszenie wpuszczane, nogawki wykończone 

podwinięciem. Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% (+/- 5%), gramatura 210 

g/m² (+/- 5%), materiał KLOPMAN, temp. prania min. 60°C, możliwość 

suszenia w suszarce bębnowej, rental Quality. Kurczliwość max. 4%, 

minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą 

producenta, rozmiarem, składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym 

niestandardowe 

 

biel, niebieski 

820    Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

17 Spodnie kucharskie- zapinane na guzik, z tyłu w pasie guma regulująca, 

rozporek zapinany na zamek, dwie kieszenie wpuszczane, jedna kieszeń 

tylna, dół nogawek wykończony obrębem. Skład: BW min.35%, gramatura 

min. 210 g/m², materiał KLOPMAN, temp. prania min. 60°C, możliwość 

suszenia w suszarce bębnowej, rental Quality. Kurczliwość max. 4%, 

minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli.  Trwale wszyta metka z nazwą 

producenta, rozmiarem, składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym 

niestandardowe 

 

Pepitka (biało-

czarna) 

20    Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 
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18 Spodnie uniwersalne- szeroka guma regulująca obwód pasa, bez kieszeni, 

nogawki proste wykończone obrębem. Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% (+/- 

5%), gramatura  210 g/m² (+/- 5%), materiał KLOPMAN , temp. prania min. 

60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental Quality. Kurczliwość 

max. 4%, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z 

nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary 

w tym niestandardowe 

 

 

zieleń, biel, 

niebieskie 

260    Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

  Karta techniczna w 

języku polskim. 

19 Bluza kucharska- zapinana na kucharskie guziki, podkrój szyi wykończony 

stójką, cięcia modelujące z boku, kieszeń piersiowa, rękawy długie, 

wykończone mankietem z możliwością wywinięcia, dół wykończony obrębem. 

Skład:  PES min. 60%, BW min. 35%, gramatura min. 200 g/m², materiał 

KLOPMAN, rental Quality. temp. prania min. 60°C, możliwość suszenia w 

suszarce bębnowej, Kurczliwość max. 4%,  minimalna wymagana ilość prań - 

50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem 

tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe. Oznakowanie 

za pomocą logo wg obowiązującego wzorca: logo małe – z przodu na piersi. 

  

biel, czerń 

10   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

  Karta techniczna w 

języku polskim. 

20  Fartuch przedni -pasek na szyi z regulacją długości, paski do wiązania z tyłu, 

wykończony obrębem materiału. Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% (+/- 5%), 

gramatura min. 210 g/m², materiał KLOPMAN, temp. prania min. 60°C, 

możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental Quality,  minimalna 

wymagana ilość prań - 50 cykli. Kurczliwość max. 4%.Trwale wszyta metka z 

nazwą producenta, składem tkaniny. Oznakowanie za pomocą logo wg 

obowiązującego wzorca: logo małe – z przodu. 

 

zieleń, granat 

120    Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

  Karta techniczna w 

języku polskim. 

21  Fartuch włoski- zakładany przez głowę, wiązany w pasie z tyłu na troki, górna 

kontrastowa część w formie kamizelki z imitacją zapięcia na guziki, jedna 

kieszeń piersiowa, dwie kieszenie dolne naszywane, dolna, podstawowa 

część fartuszka wykończona obrębem. Skład: PES 65% (+/- 5%), BW 35% 

(+/- 5%), gramatura 210 g/m² (+/- 5%), materiał KLOPMAN, temp. prania min. 

60°C, możliwość suszenia w suszarce bębnowej, rental Quality, minimalna 

wymagana ilość prań - 50 cykli. Kurczliwość max. 4%. Trwale wszyta metka z 

nazwą producenta, składem tkaniny. Oznakowanie za pomocą logo wg 

obowiązującego wzorca: logo małe – z przodu na piersi. 

 

zieleń, 

130   

 Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

  Karta techniczna w 

języku polskim. 
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22  Spódnica- zapinana na guzik, po bokach w pasie guma regulująca, rozporek 

z tyłu zapinany na zamek, rozporek zakładany z tyłu, dół wykończony 

obrębem. Skład: PES min.40 % BW min. 35%, gramatura min. 200 g/m², 

materiał KLOPMAN, temp. prania min. 60°C, możliwość suszenia w suszarce 

bębnowej, rental Quality. Kurczliwość max. 4%, minimalna wymagana ilość 

prań - 50 cykli. Trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, 

składem tkaniny. Wszystkie dostępne rozmiary w tym niestandardowe 

 biel 20    Deklaracja zgodności 

WE/UE w języku 

polskim, 

 Instrukcja użytkowania 

i konserwacji w języku 

polskim, 

 Karta techniczna w 

języku polskim. 

23 Naszywka duża - rozmiar 26x10 , styl: haftowana, wzorzec: logo klienta   różny 1040   

 

24 Naszywka mała - rozmiar 10x 3,5 , styl: haftowana, wzorzec: logo klienta   różny 4790   

 

RAZAM:  
 

 
 
DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
1. Opis asortymentu jest podglądowy, zawiera optymalne wymagania w zakresie wzornictwa i funkcjonalności odzieży. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza uzgodni z Zamawiającym ostateczny wzór i kolor odzieży przed podpisaniem umowy. 

2. W przypadku posiadania przez Wykonawcę innych kolorów w podstawowej gamie kolorystycznej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania asortymentu w tych 

kolorach w cenie zawartej w niniejszym formularzu. 

3. Udział towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien 

wynosić ponad 50%. W przypadku, gdy ten udział jest mniejszy Zamawiający może odrzucić ofertę. 

4. *Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy, dostarczyć zamawiającemu wymagane dokumenty 

w tym kompletne tabele rozmiarów odzieżowych 

 


