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                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

PAKIET 1 -  Obuwie profilaktyczne 

Lp. Nazwa produktu 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto [PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Vat 

[%] 

Wartość 

brutto [PLN] 

Nazwa 

producenta* 

Nazwa 

handlowa/numer 

katalogowy* 

1 Obuwie dla personelu medycznego damskie i męskie pełne- kryte z 

perforacją, z paskiem z tyłu na piętę, posiadające możliwość regulacji 

tęgości. Na spodach antypoślizgowych PU- profilowane anatomicznie. 

Cholewka i wkładka wykonana ze skór naturalnych białych. Buty mają 

posiadać certyfikat CE. 

par 220     

    
2 Obuwie dla personelu medycznego damskie i męskie odkryte palce- 

sandały, z paskiem z tyłu na piętę posiadające możliwość regulacji 

tęgości. Na spodach antypoślizgowych PU- profilowane anatomicznie. 

Cholewka i wkładka wykonana ze skór naturalnych białych. Buty mają 

posiadać certyfikat CE. 

par 250     

    
3 Półbuty z zakrytą piętą damskie męskie, obuwie na spodach 

antypoślizgowych z profilem ortopedycznym i cholewką skórzana. 

Wyściółka z materiału o podwyższonej odporności na działanie wilgoci. 

Buty mają posiadać  certyfikat CE 

par 36     

  

RAZEM     
  

 

*Rozmiary obuwia w zależności od potrzeb Zamawiającego.   

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów 

katalogowych. 

UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol 

bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

Wymagany sposób pakowania obuwia: 

a) każda para obuwia w oddzielnym przezroczystym worku; 

b) do każdej pary musi być dołączona informacja producenta dotycząca użytkowania, przechowywania, konserwacji obuwia oraz rozmiar obuwia. 

 

 

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2018 r. 

 

  …………………………………………………… 
  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

 
 

 
(Pieczęć Wykonawcy) 
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do reprezentowania Wykonawcy 

 

 Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

 

PAKIET 2 -  Fartuchy 

 

Lp. Nazwa produktu 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto [PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Vat 

[%] 

Wartość 

brutto [PLN] 

Nazwa 

producenta* 

Nazwa 

handlowa/numer 

katalogowy* 

1 Fartuch damski/męski z tkaniny  elano-bawełna, o składzie 65% PES , 

35% Bawełna, gramatura min 180-205g/m
2 
, temperatura prania 95ºC, 

kurczliwość 2-3%. Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego 

asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów. 

Ogólny opis: kolor biały , lamówki w kolorze niebieskim, krój prosty, 

rozpinany na springi (napy), wykończenie pod szyją w szpic kołnierz 

wykładany lub kołnierz szalowy, rękaw krótki lub długi, dwie kieszenie 

dolne plus jedna górna na piersi. Długość do kolan, logo haftowane na 

kieszonce górnej. Nie można sztukować elementów w wyrobie, 

zamocowanie wszystkich szwów na początku i końcu przeszyciem 

wstecznym celem zabezpieczenia przed rozpruciem. 

Szt. 100 

   

 

  
2 Fartuch damski/męski z tkanina  elano-bawełna, o składzie 65% PES , 

35% Bawełna, gramatura min 180-205g/m
2 
, temperatura prania 95ºC, 

kurczliwość 2-3%. Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego 

asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów. 

Ogólny opis: kolor seledyn , lamówki w kolorze białym, krój prosty, 

rozpinany na springi (napy), wykończenie pod szyją w szpic kołnierz 

wykładany lub kołnierz szalowy, rękaw krótki lub długi, dwie kieszenie 

dolne plus jedna górna na piersi. Długość do kolan, logo haftowane na 

kieszonce górnej. Nie można sztukować elementów w wyrobie, 

zamocowanie wszystkich szwów na początku i końcu przeszyciem 

wstecznym celem zabezpieczenia przed rozpruciem. 

Szt. 20 

   

 

  
3 Ubranie dwu częściowe dla  kobiet (bluza damska z elanobawełny, o 

składzie 65% PES , 35% Bawełna oraz spodnie damskie w kolorze 

wybranym przez Zamawiającego z elanobawełny o składzie 65% PES , 

35% Bawełna),  gramatura min 180-205g/
 
m² 

 
kolor biały , temperatura 

kpl. 500 

   

 

  

 
 

 
(Pieczęć Wykonawcy) 
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prania 95ºC, kurczliwość 2-3%. Zamawiający wymaga zaoferowania 

powyższego asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów. 

-Bluza damska krótki rękaw, bez kołnierza, dekolt w kształcie V, 

naszywane dwie duże kieszenie jedna mała umieszczona na wysokości 

piersi po lewej stronie bluzy, zapinana z przodu zapięcie na springi 

(napy), 

-Spodnie damskie w kolorze wybranym przez Zamawiającego z 

naszywanymi kieszeniami z przodu lub kieszeniami wpuszczanymi 

klasycznie, z gumkami po bokach w pasie lub bez, zapięcie guzik kryty 

odporny na wysoką temperaturę. 

4 Ubranie dwu częściowe dla  mężczyzn (bluza męska z elanobawełny, o 

składzie 65% PES , 35% Bawełna oraz spodnie męskie w kolorze 

wybranym przez Zamawiającego z elanobawełny o składzie 65% PES , 

35% Bawełna),  gramatura min 180-205g/
 
m² 

 
kolor biały,  temperatura 

prania 95ºC, kurczliwość 2-3%. Zamawiający wymaga zaoferowania 

powyższego asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów. 

-Bluza męska krótki rękaw,  kołnierz- stójka,  naszywane dwie duże 

kieszenie jedna mała umieszczona na wysokości piersi po lewej stronie 

bluzy, zapinana z przodu zapięcie na springi (napy), 

-Spodnie męskie w kolorze wybranym przez Zamawiającego z 

naszywanymi kieszeniami z przodu lub kieszeniami wpuszczanymi 

klasycznie, z gumkami po bokach w pasie lub bez, zapięcie guzik kryty 

odporny na wysoką temperaturę. 

kpl 50 

   

 

  

RAZEM    
  

 
* Wymagany sposób pakowania odzieży: 

a) Każda sztuka lub komplet odzieży w oddzielnym przeźroczystym worku; 

b) każdy worek musi być oznaczony etykietą zawierającą informację o wyrobie- rodzaj odzieży i rozmiar.  

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów 

katalogowych. 

UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol 

bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2018 r. 

 

  …………………………………………………… 
  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 



4 

 

 

 Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

 

 

PAKIET 3 -  Odzież ochronna 

Lp. Nazwa produktu 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto [PLN] 

Wartość netto 

[PLN] 

Vat 

[%] 

Wartość 

brutto [PLN] 

Nazwa 

producenta* 

Nazwa 

handlowa/numer 

katalogowy* 

1 Ubranie robocze letnie różne rozmiary (ogrodniczki+bluza) kolor 

niebieski lub grafitowy 

Opis: ubranie robocze komplet bluza i ogrodniczki, bluza zapinana na 

guziki posiadająca liczne kieszenie, spodnie  z licznymi kieszeniami. 

Ubranie drelichowe  „szwedzkie’’ 

Odzież ma być uszyta z mocnej tkaniny o składzie 65% PES , 35% 

Bawełna, gramatura min 250-290g/m
2 
, oddychająca odporna na 

uszkodzenia mechaniczne i zbieganie.  

kpl. 75 

    

   

2 Koszula flanelowa różne rozmiary w zakresie od L do XXXL 

Opis: koszula flanelowa 100%bawełna, zapinana na guziki,          

kołnierzyk wykładany, kieszonka na klatce piersiowej, mankiet 

zapinany na guziki, wzór kraty. , gramatura min 190g/m
2
 

szt. 75 

    

   

3 Obuwie robocze letnie męskie z podnoskiem różne rozmiary od 37 do 

49. Buty robocze typu trzewiki sięgające kostki, wierzch wykonany ze 

skóry licowej. Wyposażone w wew. podnosek metalowy wytrzymały na 

uderzenia i zgniecenia oraz wkładkę zabezpieczającą stopę.  Podeszwa 

odporna na oleje, benzynę, smary i inne rozpuszczalniki organiczne z 

głębokim protektorem o podwyższonej odporności na ścieranie, 

antypoślizgowe. Obuwie wiązane na sznurówki oraz posiadające  

certyfikat CE  

par 72 

    

  

4 Kamizelka ostrzegawcza, odblaskowa z poliestru, jaskrawe kolory, 

różne rozmiary od S do XXXL  

 

szt. 60 
    

  

5 Ubranie robocze ocieplane drelichowe (bluza + spodnie ogrodniczki)  

Odzież ma być uszyta z mocnej tkaniny o składzie 65% PES , 35% 

Bawełna, gramatura min 250g/m
2 
, oddychająca odporna na 

uszkodzenia mechaniczne i zbieganie. Zamawiający wymaga 

kpl 15 

    

  

 
 

 
(Pieczęć Wykonawcy) 
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zaoferowania powyższego asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów. 

6 Obuwie robocze zimowe męskie z podnoskiem różne rozmiary od 37 

do 49. Buty robocze typu trzewiki sięgające kostki, wierzch wykonany 

ze skóry licowej. Wyposażone w wew. podnosek metalowy wytrzymały 

na uderzenia i zgniecenia oraz wkładkę zabezpieczającą stopę.  

Podeszwa odporna na oleje, benzynę, smary i inne rozpuszczalniki 

organiczne z głębokim protektorem o podwyższonej odporności na 

ścieranie, antypoślizgowe. Obuwie wiązane na sznurówki oraz 

posiadające  certyfikat CE 

par 15 

    

  

7 Rękawica robocze ocieplane - wykonane z akryliku powlekane od 

wewnętrznej części powłoką latexu, wewnątrz ocieplina. Zamawiający 

wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w pełnym zakresie 

rozmiarów. 

 

par 150 

    

  

8 Klasyczna kamizelka męska, robocza, z materiału mieszanego, 65 % 

poliester, 35 % bawełna. Podszewka nylonowa z ociepleniem ze 100 % 

poliestru. Wielofunkcyjne kieszenie na zamek oraz rzep. Zapinanie z 

przodu na zamek błyskawiczny pod listwą na zatrzask oraz 

rzep. Karczek wzmocniony manczesterowy. Przyjemna w noszeniu. 

Skrojona w taki sposób aby uchronić przez zimnem jednocześnie 

pozwalając na swobodę ruchów. w kolorze czarnym. Zamawiający 

wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w pełnym zakresie 

rozmiarów. 

Szt. 20 

    

  

9 Bluza polar dla Ratowników medycznych w kolorze czerwonym z 

taśmą odblaskową na plecach i ramionach. Karczek i wzmocnienie 

łokci wykonane z ortalionu, gramatura  min 300g/m
2 
, haft na plecach  z 

nazwą Szpitala na piersi lewej stanowisko, kieszenie 2 x standard 

zamykane na zamek + jedna zamykana na piersi lewej Zamawiający 

wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w pełnym zakresie 

rozmiarów. 

Szt. 20 

    

  

10 Spodnie typu bojówki w kolorze czerwonym posiadające  liczne 

kieszenie z taśmą odblaskową na nogawkach, wykonane z mocnej 

tkaniny o składzie 65% PES , 35%,  gramatura  min 280g/m
2
 

Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w 

pełnym zakresie rozmiarów. 

 

Szt. 45 

    

  

11 Koszulka z krótkim rękawem , bawełna 100%, gramatura  min 170g/m
2
,  

nadruk na plecach   z nazwą Szpitala na piersi lewej stanowisko. 
Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w 

pełnym zakresie rozmiarów. 

 

Szt. 90 
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12 Trzewik roboczy , wentylowany z podnoskiem stalowym, olejoodporny 

wykonany ze skóry nubukowej, podeszwa dwugęstościowa, różne 

rozmiary od 37 do 49. Rozmiary  w zależności od potrzeb 

Zamawiającego 

 

par 25 

    

  

13 Spodnie ogrodniczki dla spawacza skład 100%bawełna,wykończenie 

trudnopalne gramatura min  380g/m
2
 kurczliwość 2%  

Odzież zgodnie z normą EN 11611 Rozmiar  w zależności od potrzeb 

Zamawiającego 

 

Szt. 1 

    

  

14 Bluza dla spawacza skład 100%bawełna,wykończenie trudnopalne 

gramatura min min 380g/m
2
 kurczliwość 2% Rozmiar  w zależności od 

potrzeb Zamawiającego.  
 

Szt. 1 

    

  

15 Obuwie ochronne dla spawacza wykonane ze skór naturalnych, 

chroniące przed iskrami i rozpryskami stopionych metali, z podnoskiem 

wyposażone w metalową wkładkę antyprzebiciową, podeszwa PU/PU, 

antystatyczna, odporna na oleje i smary. 

Rozmiar  w zależności od potrzeb Zamawiającego 

Szt. 1 

    

  

16 Fartuch spawalniczy ze skóry bydlęcej rozmiar 60 x 90cm zakładany na 

szyję z zapięciem na klamrę gr. Skóry 1,2-1,4mm, skóra dwoinowa. 
Rozmiar  w zależności od potrzeb Zamawiającego 

Szt. 

 

 

1 
    

  

17 Rękawice spawalnicze ze skóry bydlęcej dwoinkowej, długość 35cm 

szyte trudnopalnymi i odpornymi na gorąco nićmi, całodłonicowe część 

chwytna wykonana z jednego kawałka skóry  

Zgodne z normą EN 12477-B. Rozmiar  w zależności od potrzeb 

Zamawiającego 

par 2 

    

  

RAZEM    
  

 

 

 

 

 

* Wymagany sposób pakowania odzieży: 
a) Każda sztuka lub komplet odzieży w oddzielnym przeźroczystym worku; 

b) każdy worek musi być oznaczony etykietą zawierającą informację o wyrobie- rodzaj odzieży i rozmiar. 

*   Wymagany sposób pakowania obuwia: 

a) każda para obuwia w oddzielnym przezroczystym worku; 

b) do każdej pary musi być dołączona informacja producenta dotycząca użytkowania, przechowywania, konserwacji obuwia oraz rozmiar obuwia. 

* Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów 

katalogowych. 

UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym, w kolumnie „Nazwa handlowa/numer katalogowy” - w przypadku, gdy nazwa handlowa/numer katalogowy nie jest stosowana/y, należy podać symbol 

bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 
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Miejscowość …………………………, dnia ………… 2018 r. 

  …………………………………………………… 
  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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