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Cena 
netto za 

szt.

Wartość netto 
stanowiąca 

iloczyn         
A X B = C

 VAT % Kwota 
VAT

Wartość brutto 
stanowiąca sumę 

C + E = F
Producent

Nazwa i 
gramatura 

tkaniny

Numer 
katologowy 
lub numer 

wzoru

A B C D E F

1. 

Ubranie damskie białe i kolorowe bluza+spodnie,  
elanobawełna, skład: bawełna - 50%, poliester - 50%, 
kurczliwość tkaniny max. do 5%, gramatura elanobawełny 
180g/m2 (+/- 8%); Bluza: dł. za biodro, krótki rękaw, 
zapinana na zamek błyskawiczny z metalowym suwakiem, 
lekko dopasowana, trzy kieszenie, piątka-serek bez 
kołnierza; Spodnie: prosty fason, regulacja obwodu pasa za 
pomocą gumek wszytych po bokach,  nogawki wąskie, 
proste, zwężające się dołem, rozporek zapinany na guzik i  
zamek błyskawiczny z metalowym suwakiem , kieszenie; 
Odporność na działanie środków dezynfekcyjnych-piorących 
używanych w szpitalnictwie.

kpl. 740 0,00 0,00 0,00

2.

Ubranie damskie kolorowe bluza+spodnie,  elanobawełna, 
skład: bawełna - 50%, poliester - 50%, kurczliwość tkaniny 
max. do 5%, gramatura elanobawełny 180g/m2 (+/- 8%); 
Bluza: dł. za biodro, krótki rękaw, wkładana przez głowę, 
lekko dopasowana, trzy kieszenie, piątka-serek bez 
kołnierza; Spodnie: prosty fason, regulacja obwodu pasa za 
pomocą gumek wszytych po bokach,  nogawki wąskie, 
proste, zwężające się dołem, rozporek zapinany na guzik i  
zamek błyskawiczny z metalowym suwakiem, kieszenie; 
Odporność na działanie środków dezynfekcyjnych-piorących 
używanych w szpitalnictwie.

kpl. 105 0,00 0,00 0,00

                              Odzież robocza dla personelu medycznego - ubrania damskie, męskie i fartuchy



3. 

Ubranie damskie białe koszulka polo + spodnie,  Koszulka 
polo: 100% bawełna, gramatura190g/m2 (+/- 8%), zapinana 
na 3 guziki, , kieszeń; Spodnie: elanobawełna, skład: 
bawełna - 50%, poliester - 50%, kurczliwość tkaniny max.  
do 5%, gramatura 180g/m2 (+/- 8%), prosty fason, regulacja 
obwodu pasa za pomocą gumek wszytych po bokach, 
naszyte szlufki, dwie kieszenie ukośne wpuszczane z boku, 
nogawki proste, rozporek zapinany na guzik i  zamek 
błyskawiczny z metalowym suwakiem; Odporność na 
działanie środków dezynfekcyjnych-piorących używanych w 
szpitalnictwie.

kpl. 50 0,00 0,00 0,00

4. 

Ubranie męskie kolorowe bluza + spodnie, elanobawełna, 
skład: bawełna - 50%, poliester - 50%, kurczliwość tkaniny 
max.  do 5%, gramatura elanobawełny 180g/m2 (+/- 8%),  
Bluza: dł. za biodro, krótki rękaw, zapinana jednorzędowowo 
na guziki, krój luźny, trzy kieszenie, kołnierz wykładany 
rewersowy lub stójka; plisa na plecach przy kołnierzu od 
wewnątrz; Spodnie: prosty fason, regulacja obwodu pasa za 
pomocą gumek wszytych po bokach, naszyte szlufki, dwie 
kieszenie ukośne wpuszczane z boku, nogawki proste, 
rozporek zapinany na guzik i  zamek błyskawiczny z 
metalowym suwakiem; Odporność na działanie środków 
dezynfekcyjnych-piorących używanych w szpitalnictwie.

kpl. 50 0,00 0,00 0,00

5. 

Ubranie męskie białe koszulka polo + spodnie,  Koszulka 
polo: 100% bawełna, gramatura190g/m2 (+/- 8%), zapinana 
na 2 guziki, , kieszeń; Spodnie: elanobawełna, skład: 
bawełna - 50%, poliester - 50%, kurczliwość tkaniny max.  
do 5%, gramatura 180g/m2 (+/- 8%)prosty fason, regulacja 
obwodu pasa za pomocą gumek wszytych po bokach, 
naszyte szlufki, dwie kieszenie ukośne wpuszczane z boku, 
nogawki proste, rozporek zapinany na guzik i zamek 
błyskawiczny z metalowym suwakiem; Odporność na 
działanie środków dezynfekcyjnych-piorących używanych w 
szpitalnictwie.

kpl. 28 0,00 0,00 0,00

6. 

Fartuch damski, biały, krótki rękaw, elanobawełna, skład: ok. 
bawełna-50%, poliester-50%, kurczliwość tkaniny max do 
5%, gramatura elanobawełny 180g/m2 (+/- 5%),  piątka-
serek bez kołnierza; trzy kieszenie, zapinany na guziki, lekko 
dopasowany, prosty fason; Odporność materiału i nici na 
działanie środków dezynfekcyjnych-piorących używanych w 
szpitalnictwie.

szt. 20 0,00 0,00 0,00



7. 

Fartuch damski, biały, długi rękaw, elanobawełna, skład: 
bawełna - 50%, poliester - 50%, kurczliwość tkaniny max. do 
5%, gramatura elanobawełny 180g/m2 (+/- 8%),  piątka-
serek bez kołnierza; trzy kieszenie, zapinany na guziki, lekko 
dopasowany, prosty fason; Odporność materiału i nici na 
działanie środków dezynfekcyjnych-piorących używanych w 
szpitalnictwie.

szt. 10 0,00 0,00 0,00

8. 

Fartuch męski, biały, długi rękaw, elanobawełna, skład: 
bawełna - 50%, poliester - 50%, kurczliwość tkaniny max. do 
5%, gramatura elanobawełny 180g/m2 (+/- 8%),  kołnierz: 
trzy kieszenie, zapinany na guziki, lekko dopasowany, prosty 
fason; Odporność na działanie środków dezynfekcyjnych-
piorących używanych w szpitalnictwie.

szt. 20 0,00 0,00 0,00

9. 
Bluza damska typu polar: popielata i granatowa, 100% 
poliester, gramatura 450 g/m2, zapinana na zamek 
błyskawiczny,  kaptur, dwie kieszenie przednie, dół bluzy 
zakończony gumą ściągającą

szt. 75 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

- guziki odporne na pranie w temperaturze do 100  °C oraz na maglowanie i prasowanie w temperaturze 180 °C

Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty:
1.Karta parametrów technicznych tkaniny wystawiona przez producenta.
2. Deklaracja zgodności z polską normą na wyroby PN - P 84525:1998 lub równoważną. 
3. Katalog firmowy z zaoferowanymi  wzorami ubrań z  poz. 1 - 8. 
4. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek:
 poz. 1-5 po 1 kpl z każdej pozycji

 

…………………………………………………..…………………..…
pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy    

Brak wypełnienia kolumny "Numer katalogowy" i "  Producent" oraz "Nazwa i gramatura tkaniny" wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie 
oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu 
cenowym zapisem np.: nie stosuje. W przypadku, gdy nazwa handlowa zaoferowanych artykułów pokrywa się z nazwą podaną przez Zamawiajacego 
należy wpisać zwrot - Jak u Zamawiającego -.

 RAZEM

Wymogi:
- wykurcz tkaniny do 5 % po 4 praniach,
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