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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet 2  
Parametry wymagane, wyposażenie, warunki gwarancji 

 

Poz. 1. Kurtki termiczne, przeciwdeszczowe, przeciwwiatrowe z podpinką odpinaną oraz kapturem: 59 szt. 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………. 

Nazwa - typ urządzenia: ……………..……………………… 

Producent: …………………………………………………… 

Kraj pochodzenia: …………………………………………… 

Rok produkcji:  2018 

Lp Opis parametru - Parametry wymagane 
 Wymogi graniczne 

TAK 

 Odpowiedź Wykonawcy 
TAK/NIE, 

Określenie parametru 

I WYMAGANIA OGÓLNE     

1 kurtka 3 w 1, możliwość noszenia każdej części osobno TAK  

2 materiał: 100% poliester TAK   

3 podszewka: 100% poliester TAK   

4 polar: 100% poliester min. 220 g/m² TAK  

5 ochrona przed przemakaniem min. 3 000 mm H2O TAK  

6 oddychalność min. 3 000 g H2O/m2 TAK   

7 klejone szwy TAK   

8 elementy odblaskowe TAK   

9 kolor: granatowy, czarny TAK   

10 kaptur z regulacją TAK   

11 odrębny krój damski (przedłużony tył), odrębny krój męski  TAK  

12 Ilości: męskie – 7szt., damskie – 52 szt. TAK  

13 regulowane mankiety z rzepami TAK  

14 min. 2 zewnętrzne kieszenie z zamkami TAK  

15 rozmiary męskie min. s, m, l, xl, xxl TAK  

16 rozmiary damskie min. s, m, l, xl TAK  

III Inne wymagania:    

1 
Możliwość przymierzenia każdego rozmiaru kurtki 
damskiej i męskiej przez dostawą 

TAK   

IV Wymagane dokumenty i inne:    

1 

opis techniczny oferowanego produktu (ulotka 
informacyjna, folder, katalog itp.) sporządzony w języku 
polskim, potwierdzający wszystkie parametry i funkcje 
oraz ich wartości wymagane przez Zamawiającego 

TAK   

 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma 

obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak 

opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego asortymentu. 

GWARANCJA I SERWIS  

L.P. Gwarancja i serwis Potwierdzenie 

Warunki oferowane przez Wykonawcę 

Podstawowy 
termin gwarancji 

Przedłużenie 
terminu gwarancji 
o 12 m-cy 

Przedłużenie 
terminu gwarancji 
o 24 m-cy 

1. 

Gwarancja na cały oferowany 
sprzęt liczona od dnia 
odbioru końcowego i 
przekazania oferowanego 
sprzętu do bieżącej 
eksploatacji. 

Okres nie 
krótszy niż 12 
miesięcy, podać 

   

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania jednego terminu przedłużenia okresu gwarancji w obrębie danego Pakietu. Podany 
przez Wykonawcę termin przedłużenia okresu gwarancji będzie odnosił się do każdej pozycji asortymentowej w danym pakiecie, na który 
Wykonawca składa ofertę. 
Podanie różnych terminów przedłużenia okresu gwarancji w obrębie danego pakietu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 


