
Pakiet 1 Odzież dla personelu medycznego

Lp. Asortyment
Jedn. 

miary
 Ilość / szt.

 Cena jednostki 

miary

netto w zł 

 Wartość netto  
Stawka VAT

w %
 Wartość brutto  

1

Bluza damska z elanobawełny z kolorową wstawką (lamówką) na dekoldzie i kieszeni.  Rękawy 3/4, bez 

kołnierza, dekold w kształcie litery V, naszywane dwie duże kieszenie i jedna mała, umieszczona na wysokości 

piersi po lewej stronie bluzy, zapinana z przodu na guzik kryty odporny na wysoką temperaturę lub springi 

(napy). W zależności od potrzeb w kolorze białym, niebieskim, zielonym i różowym.

szt. 107

2

Spodnie damskie z elanobawełny na pasku, z wpuszczanymi kieszeniami z przodu, w części bocznej paska 

gumka, zapięcie na guzik odporny na  wysoką temperaturę. W zależności od potrzeb w kolorze białym, 

niebieskim, zielonym i różowym.

szt. 100

3
Spódnica damska z elanobawełny, na pasku,  w części bocznej paska gumka, bez kieszeni,  długość w 

zależności od rozmiaru od 50-65cm, w kolorze białym, niebieskim, zielonym i różowym.
szt. 6

4

Bluza męska z elanobawełny, Rękawy 3/4, kołnierz stójka, naszywane dwie duże kieszenie i jedna mała, 

umieszczona na wysokości piersi po lewej stronie bluzy, zapinana z przodu na guzik lub springi (napy) odporne 

na wysoką temperaturę. W zależności od potrzeb w kolorze białym, niebieskim i zielonym.

szt. 15

5

Spodnie męskie z elanobawełny na pasku, z wpuszczanymi kieszeniami z przodu, w części bocznej paska 

gumka, zapięcie na guzik kryty odporny na wysoką temperaturę.  W zależności od potrzeb w kolorze białym, 

niebieskim i zielonym.

szt. 11

6

Fartuch lekarski damski z elanobawełny, biały z kolorową wstawką (lamówką) na dekoldzie i kieszeni, dekold 

w kształcie litery V, krótki lub długi rękaw, naszywane dwie duże kieszenie i jedna mała, umieszczona na 

wysokości piersi po lewej stronie bluzy, zapinana z przodu na guzik kryty odporny na wysoką temperaturę lub 

springi (napy).

szt. 16

7

Fartuch lekarski męski z elanobawełny, biały, kołnierz stójka, krótki lub długi rękaw, naszywane dwie duże 

kieszenie i jedna mała, umieszczona na wysokości piersi po lewej stronie bluzy, zapinana z przodu na guzik 

kryty odporny na wysoką temperaturę lub springi (napy).

szt. 3

Razem:

……………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów. Wymagania dla tkaniny od poz.1-7: elanobawełna, wykurczona, gramatura 180-205g/m2. skład: poliester+bawełna 

(min.35%). Temperatura prania 95
0
C. Na małej kieszeni logo szpitala (nie dotyczy poz.2,3 i 5) o średnicy 3,5cm. Certyfikat CE oraz certyfikat jakości tkaniny (wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną), 

potwierdzajacy zgodność z Polska Normą dla tkaniny, karta paramatrów użytkowych tkaniny oraz katalogi, foldery, prospekty, ulotki informacyjne dot. oferowanego asortymentu.



Pakiet 2 Obuwie profilaktyczne

Lp. Asortyment
Jedn. 

miary
 Ilość / szt.

 Cena jednostki 

miary

netto w zł 

 Wartość netto  
Stawka VAT

w %
 Wartość brutto  

1
Obuwie profilaktyczne damskie z pełnym profilem ortopedycznym, antystatyczne, antypoślizgowe z trzema 

paskami do regulacji tęgości i z paskiem na piętę, kolor biały, rozmiar od 35-41.
para 120

2
Obuwie profilaktyczne męskie z pełnym profilem ortopedycznym, antystatyczne, antypoślizgowe z trzema 

paskami do regulacji tęgości i z paskiem na piętę, kolor biały, rozmiar od 40-46.
para 17

Razem:

……………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

Obuwie musi być zgodne z normą PN EN ISO 20347:2012 oraz posiadać certyfikat CE.  Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów oraz katalogi, foldery, 

prospekty, ulotki informacyjne dot. oferowanego asortymentu.

FORMULARZ CENOWY



Pakiet 3 Odzież dla personelu pionu rehabilitracyjnego

Lp. Asortyment
Jedn. 

miary
 Ilość / szt.

 Cena jednostki 

miary

netto w zł 

 Wartość netto  
Stawka VAT

w %
 Wartość brutto  

1
Spodnie dresowe damskie elastyczny pas z regulowanym sznurkiem, 60% poliester 40% bawełna, granulat 

290g/m, dwie wpuszczane kieszenie boczne zapinane na suwak. Kolor czarny i szary.                                                               
szt 18

2
Bluza dresowa damska 60% poliester 40% bawełna, granulat 290g/m, dwie wpuszczane kieszenie boczne. 

Kieszenie i bluza zapinane na suwak. W przedniej lewej stronie logo szpitala.Kolor czarny i szary. 
szt 18

3
Spodnie dresowe męskie elastyczny pas z regulowanym sznurkiem, 60% poliester 40% bawełna, granulat 

290g/m, dwie wpuszczane kieszenie boczne zapinane na suwak. Kolor czarny i szary.                                                                                                                           
szt 8

4
Bluza dresowa męska 60% poliester 40% bawełna, granulat 290g/m, dwie wpuszczane kieszenie boczne. 

Kieszenie i bluza zapinane na suwak. W przedniej lewej stronie logo szpitala. Kolor czarny i szary.
szt 8

5
Koszulka - T-Shirt damski 100% bawełna, gramatura 145-160g, Rekawy krótkie, W przedniej lewej stronie 

logo szpitala. Kolor niebieski i zielony.
szt 28

6
Koszulka - T-Shirt męski 100% bawełna, gramatura 145-160g, Rekawy krótkie, W przedniej lewej stronie 

logo szpitala. Kolor niebieski i zielony.
szt 11

7

Obuwie lekkie sportowe damskie cholewaka wykonana z twałego materiału (np.nebuku) + materiał typu 

siateczka, zamkniety opszar pięty, wiązane sznurówką, rozmiar 35-40, kolor czarny z pastelowymi wstawkami 

w odcieniach zieleni, niebieskiego lub czerwieni.

para 18

8

Obuwie lekkie sportowe męskie cholewaka wykonana z twałego materiału (np.nebuku) + materiał typu 

siateczka, zamkniety opszar pięty, wiązane sznurówką, rozmiar 40-46, kolor czarny z pastelowymi wstawkami 

w odcieniach zieleni, niebieskiego lub czerwieni.

para 6

9

"Kroksy" damskie obuwie wykonane z polimeru - zastosowanie w pomieszczeniach mokrych.                                             

- otwory wentylacyjne, pasek na piętę z możliwością przełożenia do przodu, antyposlizgowe, rozmiar 35-41 

kolory zielony, niebieski, biały, 

para 3

10

"Kroksy" męskie obuwie wykonane z polimeru - zastosowanie w pomieszczeniach mokrych.                                             

- otwory wentylacyjne, pasek na piętę z możliwością przełożenia do przodu, antyposlizgowe, rozmiar 40-46 

kolory zielony, niebieski, biały, 

para 2

Razem:

……………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

 do reprezentowania wykonawcy)

Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w pełnym zakresie rozmiarów, Ubrania powinny posiadać certyfikat jakości tkaniny (wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną), 

potwierdzajacy zgodność z Polska Normą dla tkaniny, karta paramatrów użytkowych tkaniny oraz katalogi, foldery, prospekty, ulotki informacyjne dot. oferowanego asortymentu. Obuwie musi być zgodne z 

normą PN EN ISO 20347:2012 oraz posiadać certyfikat CE. Logo szpitala (nie dotyczy poz.1, 3 i 7-10) o średnicy 3,5cm.

FORMULARZ CENOWY



Pakiet 4 Odzież robocza

Lp. Asortyment
Jedn. 

miary
 Ilość / szt.

 Cena jednostki 

miary

netto w zł 

 Wartość netto  
Stawka VAT

w %
 Wartość brutto  

1

Ubranie robocze - bluza - szara.                                            

- 65% poliester, 35% bawełna                                                                                                                     

 - gramatura 262 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- kurczliwość do 2%

- bluza: zapinana na guziki, na frontowej stronie dwie kieszenie, mankiety przy rękawach zapinane na guzik. 

Na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem, nadruk 

"obsługa" i nazwa szpitala na plecach.

szt. 12

2

Ubranie robocze - spodnie ogrodniczki - szare.                                            

- 65% poliester, 35% bawełna                                                                                                                     

 - gramatura 262 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- kurczliwość do 2%                                                                                                                   

  - możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości szelkami, które to dodatkowo mają 

w tylnej partii gumkę, dwie boczne kieszenie oraz jedną na nogawce, dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii 

spodni (przy szelkach).

szt. 9

3

Ubranie robocze - spodnie do pasa - szare.                                            

- 65% poliester, 35% bawełna                                                                                                                      

- gramatura 262 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- kurczliwość do 2%                                                                                                                    

 - możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom i w części bocznej paska gumką, dwie boczne 

kieszenie oraz jedna na nogawce.

szt. 3

4

Koszula flanelowa w kratę z długim rękawem

- 100% bawełna                                                                                                                                              

- gramatura 120 g/m
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- kurczliość do 2%

- zapinana na guziki                                                                                                                                        

  - usztywniany kołnierzyk i mankiety

szt. 12

5

Fartuch roboczy męski -  - granatowy.                                            

- 65% poliester, 35% bawełna                                                                                                                    

  - gramatura 262 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- kurczliwość do 2%

- zapinany na guziki, dwie duże kieszenie i jedna mała, umieszczona na wysokości piersi po lewej stronie, 

mankiety przy rękawach zapinane na guzik.

szt. 5

6

Kamizelka ocieplana, 

- powłoka 65% poliester, 35% bawełna                                                                                                                                                                                                                                                                              

- gramatura 274 g/m
2
 + ocieplina ok.200g/m

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- kurczliość do 2%

- zapinana na guziki lub suwak kryty plisą

szt. 14

7

Czapka z daszkiem                                                                                                                                     

  - 65% poliester, 35% bawełna                                                                                                                    

  - gramatura 262 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- kurczliość do 2%                                                                                                                                                                   

   - usztywniony daszek, regulacja z tyłu na rzep lub sprzączkę.

szt. 12

8

Buty robocze męskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- cholewki wykonane ze skór naturalnych z wstawką oddychającego materiału, o dużej przepuszczalności pary 

wodnej skutecznie odprowadzające wilgoć,

- górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym,

- podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne

- trwałe i wytrzymałe,

- nieprzemakalne od podłoża,

- bez metalowego podnoska, 

- dostępne w rozmiarach: 39-46,

para 12

9
Obuwie filcowo-gumowe wykonane z dobrej jakości gumy, ocieplane do użytku w okresie zimowym, rozmiar 

40-46 para 3

Razem:

……………………………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

Zamawiający wymaga zaoferowania powyższego asortymentu w pełnej rozmiarówce. Logo szpitala (nie dotyczy poz.3, 8 i 9) o średnicy 3,5cm (dla poz. 1, 2, 4 i 5), poz. 1 i 6 do uzgodnienia na plecach 7 do 

uzgodnienia. Ubrania powinny posiadać certyfikat i oznaczenie CE, - zgodność  asortymentu z Polska Normą, karta paramatrów użytkowych tkaniny oraz katalogi, foldery, prospekty, ulotki informacyjne dot. 

oferowanego asortymentu.

FORMULARZ CENOWY


