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 Załącznik nr 1 do Formularza oferty 

 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY ( Po zmianie z dnia 13.08.2018 r.) 

 

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. Na górnej kieszonce 

haft z  nazwą Szpitala „SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku”, kolor haftu-granatowy, duża litera 

ok 1 cm, mała litera ok 0,5 cm. 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. Na górnej kieszonce 

haft z  nazwą Szpitala „SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Rybniku”, kolor haftu-granatowy, duża litera 

ok 1 cm, mała litera ok 0,5 cm. 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 , 

kpl. 500 
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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 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 

 


