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Nr sprawy:  DT-42/12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Koszulki z krótkim rękawem typu "t-shirt" dla zespółw Ratownictwa Medycznego – 400 szt. 
2. Koszulki z krótkim rękawem typu "polo"  dla pracowników Ośrodka Szkoleniowego 
Ratownictwa Medycznego – 6 szt. 
3. Koszulki powinny być wykonane według obmiaru podanego przez Zamawiającego i spełniać 
określone poniżej warunki:

Wymagane warunki jakie mają spełniać ubrania
Zgod. 
param poj. 
z wym okr. 
w kol. 1 
tak/nie

Oferowane przez Wykonawcę
 parametry jakim odpowiadają ubrania
(wypełnia Wykonawca – opisać)

1 2 3

1. Koszulka z krótkim rękawem typu „t-shirt” 
• materiał o składzie minimum 50% bawełny
• gramatura nie mniejsza niż 140 [g/m2] 
• splot micro-pique podnoszący przewiewność 

tkaniny
• materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 

5 [m2 x Pa/W]
• barwa czerwona zgodnie z Polską Normą 

PN-EN 471 +A1:2008
• wstawki w kolorze czarnym zgodnie z Polską 

Normą PN-EN 471 +A1:2008 p. 5.3. 
– w miejscach szczególnie narażonych na 
zabrudzenie

• oznakowanie z przodu po lewej stronie w górnej 
części : wzór graficzny systemu PRM  - 
średnica : 8,8 cm , naszywany

• odzież zgodna z wymogami Dyrektywy 
89/686/EWG

• kategoria I, posiadająca certyfikat CE
• maksymalna temperatura prania 60O C proces 

normalny
• wzory w rozmiarze : S, M, L, XL, XXL, XXXL- 

męskie i damskie.

2. Koszulka z krótkim rękawem typu "polo"
• materiał : 100% bawełny stabilizowana, 

czesankowa pique
• gramatura nie mniejsza niż 150 [g/m2]
• barwa granatowa 
• oznakowanie z przodu   po lewej stronie w górnej 

części : wzór graficzny jednostki
 - średnica : 8,8 cm, aplikacja termotransferowa, 
kolor biały (wg załącznika Nr 3).

• napis z tyłu   : OŚRODEK SZKOLENIOWY 
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RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – w 
kolorze białym, litery duże,  wysokość liter 
– 3 cm

• kołnierzyk miękki, z zapięciem typu polo, na 
3 guziki

• kategoria I, posiadająca certyfikat CE
• maksymalna temperatura prania 60O C proces 

normalny
• wzory w rozmiarze :  M, L, XL – damskie.

4. Dodatkowe wymagania stawiane dotyczące koszulek przez Zamawiającego:
Koszulki powinny charakteryzować się :

• estetycznym wykonaniem
• trwałością kolorów
• przewiewnością i higroskopijnością
• stabilnością kształtów i wymiarów po praniu

 Do oferty proszę dołączyć certyfikat tkaniny. Wszystkie elementy odzieży powinny być zaopatrzone 
we wszywkę identyfikującą producenta tkaniny oraz sposób konserwacji.  

Koszulki zostaną wykonane zgodnie z obmiarem przedstawionym przez Zamawiającego 
stanowiącym załącznik do podpisanej umowy.

5. Wymagania dotyczące gwarancji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia: 
-  na okres  min. 24 miesięcy, natomiast Wykonawca proponuje .......... m-czny okres gwarancji na
   zaproponowany przedmiot zamówienia

Uwaga:

Wykonawcy winni wypełnić załącznik nr 1 i załączyć do oferty. 

...........................dnia.......................                                        ....................................................................................
            podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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