Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/332/15
FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY
lp.
nazwa
jedn.
ilość nr katalogowy/
cena
miary
okres gwarancji jedn.netto
Zadanie 1 odzież robocza
Buty gumowe
robocze z PCV w kolorze czarnym, zielonym lub
para
35
1 niebieskim (damskie, męskie)
Koszula flanelowa
wykonana z wysokiej jakości, 100 % bawełny, różne
szt.
35
2 kolory, różne rozmiary
Obuwie robocze
stalowy podnosek ochronny S3, stalowa wkładka anty
przebiciowa system absorpcji energii pod piętą, spody
antypoślizgowe, wierzch z materiału odpornego na
przepuszczanie i absorpcję wody, materiał skóra
naturalna, system amortyzacyjny Tunnelsystem pod
piętą, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna,
wykonana z poliuretanu oraz gumy, właściwości
antyelektrostatyczne,
wersja trzewiki i półbuty,
rozmiary: 36-48.
3 Obuwie zgodne z normąPN-EN ISO 20345:2007

para

35

Ocieplacz - kamizelka
z poliestru mikrofibra, ocieplenie z polaru, zapięcie na
4 zamek błyskawiczny,4 kieszenie, dwustronny, różne

szt.

40

stawka
VAT

cena
jedn.brutto

wartość
netto

wartość
brutto

Ubranie robocze
Kombinezon roboczy składający się z bluzy oraz
spodni do pasa lub w drugim wariancie spodnie
ogrodniczki. Tkanina - poliester reinforcement 600D-65
% ,bawełna 35 %, gramatura: 280 g/m2. Kolor: czarnopomarańczowy Części kombinezonu tj. bluzę i spodnie
opisano poniżej. Bluza: trwała bluza robocza z wieloma
kieszeniami, bluza zapinana na zamek przykryty patką,
rękawy zakończone elastycznym ściągaczem. Spodnie
robocze: z gumą ściągającą wszytą w tunel po obwodzie
pasa, zamek błyskawiczny w rozporku, posiadają
kieszenie boczne oraz na telefon i nakolanniki. Spodnie
ogrodniczki: z kieszeniami na klatce piersiowej i udach
oraz kieszeniami na nakolanniki, kieszeniami na telefon i
na portfel, szelki z gumą regulująca, zapinane z przodu
na wysokiej jakości klamry Nexus, potrójne szwy na
nogawkach, 11 kieszeni. Ubranie zgodne z normą PN-EN
5 340:2006

kpl.

30

Ubranie robocze
Kombinezon roboczy składający się z bluzy oraz spodni
do pasa lub w drugim wariancie spodnie ogrodniczki.
Tkanina - 100 % bawełna, gramatura: 260 g/m2. Kolor:
czerwony. Części kombinezonu tj. bluzę i spodnie
opisano poniżej.Bluza: trwała bluza robocza z wieloma
kieszeniami, posiada ściągacz na końcach rękawów,
bluza zapinana na zamek przykryty patką. Spodnie
robocze: z gumą ściągającą wszytą w tunel po obwodzie
pasa, zamek błyskawiczny w rozporku, posiadają
kieszenie boczne oraz na telefon i nakolanniki. Spodnie
ogrodniczki: z kieszeniami na klatce piersiowej i udach
oraz kieszeniami na nakolanniki. Szelki o szerokości 5 cm
z gumą regulującą, zapinane z przodu na klamry.
6 Ubranie zgodne z normą PN-EN 340:2006

kpl.

4

Ubranie robocze
Kombinezon roboczy składający się z bluzy oraz spodni
ogrodniczek. Tkanina &amp;#8211; poliester 65%,
bawełna 35%, gramatura 230 g/m.
Kolor:
7 zielony. Ubranie zgodne z normą PN-EN 340:2006

kpl.

1
RAZEM:

Zadanie 2 obuwie profilaktyczne
Obuwie profilaktyczne
Obuwie profilaktyczne pantolety zdrowotne(drewniaki)
damskie lub męskie na spodach drewnianych z pełnym
profilem ortopedycznym, podeszwą z bieżnikiem
antypoślizgowym, cholewką ze skóry naturalnej (skóra
śliska lub welur), cholewka gładka lub z perforacją, różne
kolory. Rozmiary od 35 do 46.
1 Obuwie zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2007

para

100

Obuwie profilaktyczne
Obuwie profilaktyczne obuwie damskie i męskie na
spodach przeciwpoślizgowych i wkładach korkowogumowych z pełnym profilem ortopedycznym, wyściółka
i cholewka wykonana ze skóry naturalnej (skóra śliska
lub welur) , cholewka gładka lub z perforacją, możliwość
regulacji tęgości, z paskiem za piętę lub drugi wariant
bez paska, różne kolory. Rozmiary od 35 do 46
2 Obuwie zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007

para

200

Obuwie profilaktyczne
Obuwie profilaktyczne damskie lub męskie na spodach
przeciwpoślizgowych, z cholewką i wyściółką ze skóry
naturalnej, regulacja tęgości, z paskiem za piętę lub drugi
wariant bez paska, perforacja, z pełnym profilem
ortopedycznym, kolor biały, czarny lub brązowy.
Rozmiary od 35 do 46.
3 Obuwie zgodnie z normą PN-EN ISO 20347:2007

para

200

RAZEM:
Zadanie 3 ręczniki
Ręcznik kąpielowy
pierwszy gatunek, wymiary:70x140, gramatura
1 500g/m2, materiał: bawełna 100 %, różne kolory

szt.

35
RAZEM:

Zadanie 4 rękawice i inne
Okulary ochronne
Okulary ochronne z poliwęglanu jednoczęściowe
odporne na zarysowania, nauszniki z nylonu regulujące
dopasowanie , osłonki boczne wentylowane, odporne na
UV,
1 soczewki bezbarwne

2

3
4

5

Rękawice ochronne powlekane poliuretanem (czarne)
Rękawice ochronne i robocze dziane bez szwów z
poliamidu , strona chwytna , palce i połowa strony
grzbietowej powlekana poliuretanem .
Pozostała część strony grzbietowej z dostępem
powietrza , ściągacz elastyczny. Rozmiar 10, kolor czarny
.
Rękawice ochronne skórzane
Rękawice ochronne skórzane monterskie - wykonane z
dzianiny wzmocnionej wysokiej jakości skórą licową
kozią wyprawioną na lico
Całodłonicowe , w mankiecie pasek regulacyjny na
rzep . Rozmiar 10.
rękawice ocieplane
Rękawice robocze nakrapiane
Rękawice robocze dziane poliamidowe bawełniane antypoślizgowe - bezszwowe .
Kropki antypoślizgowe z PCV na stronie chwytnej .
Rozmiar 10

szt.

14

par.

120

para
para

10
8

para

108

rękawice spawalnicze
Rękawice spawalnicze pięciopalcowe wykonane ze
skóry wołowej - ciepło kontaktowe + 250 st. C
wzmocnione warstwą z materiału trudnopalnego ,
szycie 4 krotne plecioną nicią kevlarową , podwójna
podszewka bawełniana .
Rozmiar XL dł. dłoni 241mm, dł. 360mm, odporność na
6 rozpryski ciekłych metali - 35 kropel .
Słuchawki ochronne
Nauszniki przeciwhałasowe z czaszami z ABS , poduszki
wyściełane pianką syntetyczną , podwójny pałąk
plastikowy z regulacją wysokości , wzmocniony ,
wentylowany .
Wytłumienie standardowe hałasu 33dB , rozmiar regulowany .
7

szt

10

szt

2
RAZEM:

Zadanie 5 fartuchy
Fartuch ochronny
Kolor biały
Fartuch
ochronny z długim rękawem, rękaw bez mankietu z
podwójną regulacją z zatrzaskiem. Posiada dwie boczne
dolne kieszenie oraz dodatkową kieszeń na wysokości
piersi po lewej stronie oraz rozporki po bokach. Fartuch
jest zapinany na zatrzaski. W przypadku fasonu
męskiego, fartuch powinien posiadać podwójną
regulację paska. Wykonany z dobrej jakości materiału,
skład: 65 % poliestru, 35 % bawełna, waga 180 g/m2.
Tkanina przeznaczona na odzież zawodowo-medyczną,
która powinna posiadać następujące parametry:
wytrzymałość na tarcie, niska kurczliwość 2% w praniu
wodnym o temperaturze 95°C, trwałość barw,
możliwość łączenia kolorów bez obawy zmiany barw,
komfort w użytkowaniu.
1 Fartuch zgodny z normą PN-P-84525:1998

szt.

350

Fartuch ochronny niebieski
kolor niebieski
Fartuch
ochronny z długim rękawem, rękaw zakończony
ściągaczem z elastycznej dzianiny. Posiada dwie boczne
dolne kieszenie oraz dodatkową kieszeń na wysokości
piersi po lewej stronie. Fartuch jest zapinany na
zatrzaski. W przypadku fasonu męskiego, fartuch
powinien posiadać podwójną regulację paska. Wykonany
z tkaniny Medical 5/160, kolor niebieski nr 3414K, skład:
2 100 % bawełna, waga 185 g/m2.

szt.

50

Fartuch ochronny zielony
Fartuch ochronny z długim rękawem, rękaw
zakończony ściągaczem z elastycznej dzianiny. Posiada
dwie boczne dolne kieszenie oraz dodatkową kieszeń na
wysokości piersi po lewej stronie. Fartuch jest zapinany
na zatrzaski. W przypadku fasonu męskiego, fartuch
powinien posiadać podwójną regulację. Wykonany z
tkaniny Medical 5/160, kolor zielony nr 3584K, skład:
3 100 % bawełna, waga 185 g/m2.

szt.

50
RAZEM:

