Załącznik nr 1 do ogłoszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Koszula męska z długim rękawem
Koszula wykonana z tkaniny w kolorze błękitnym wg palety kolorów Pantone
Texteiles o składzie surowcowym: 55% bawełna, 45% poliester. Konstrukcja koszuli:
kołnierz na odcinanej stójce zapinanej na jeden guzik, stębnówka kołnierza 6 mm ± 1
mm. Kołnierz winien posiadać wkładkę zasadniczą oraz pomocniczą. Stójka z
wkładką zasadniczą. Tył z karczkiem stębnowanym 1 mm, pod karczkiem dwie
zakładki. Szwy barkowe stębnowane 1 mm. Przód lewy imitacja plisy szerokości 3,5
cm ± 2 mm z wkładką stębnowaną 5 mm ± 1 mm. Przód prawy podwinięty do spodu
28 mm ± 2mm i przestębnowany. Na przodzie lewym naszyta kieszeń o ściętych
rogach o wymiarach 12,5 cm ± 5 mm x 14 cm ± 5 mm. Na patce kieszeni umieszczone
logo Zamawiającego. Odległość kieszeni od szwu barkowego 21 cm ± 5 mm, od
krawędzi przodu 8,5 cm ± 2 mm. Mankiety z wkładką zasadniczą. Koszula z przodu
zapinana na 7 guzików. Wszycie rękawa i zszycie boków na overlocku. Dół koszuli
podwinięty 2 razy, przestębnowany 6 mm ±1 mm. Na naszytej kieszeni na lewym
przodzie umieszczone logo Zamawiającego.

2. Koszula męska z krótkim rękawem
Koszula wykonana z tkaniny w kolorze błękitnym wg palety kolorów Pantone
Texteiles o składzie surowcowym: 55% bawełna, 45% poliester. Konstrukcja koszuli:
kołnierz na odcinanej stójce zapinanej na jeden guzik, stębnówka kołnierza 6 mm ± 1
mm, Kołnierz posiada wkładkę zasadniczą oraz pomocniczą. Stójka z wkładką
zasadniczą. Tył z karczkiem stębnowanym 1 mm, pod karczkiem dwie zakładki.
Szwy barkowe stębnowane 1 mm. Przód lewy imitacja plisy szerokości 3,5 cm ± 2
mm z wkładką stębnowaną 5 mm ± 1 mm. Przód prawy podwinięty do spodu 28
mm

±

2mm

i

przestębnowany.

Na

przodzie

lewym

naszyta
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o ściętych rogach o wymiarach 12,5 cm ± 5 mm x 14 cm ± 5 mm. Na patce kieszeni
wyhaftowane logo. Odległość kieszeni od szwu barkowego 21 cm ± 5 mm, od
krawędzi przodu 8,5 cm ± 2 mm. Krótki rękaw podwinięty i przestebnowany
o szerokości 3 cm ± 2 mm. Koszula z przodu zapinana na 7 guzików. Wszycie
rękawa i zszycie boków na overlocku. Dół koszuli podwinięty 2 razy,
przestębnowany 6 mm ±1 mm.
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3. Koszula damska z długim rękawem
Koszula damska wykonana z tkaniny w kolorze błękitnym wg palety kolorów
Pantone Texteiles o składzie surowcowym: 55% bawełna, 45% poliester. Konstrukcja
koszuli: kołnierz na odcinanej stójce, plisy bluzki o szerokości 3,2 cm ± 2 mm
zapinane pod szyję. Koszula z linią dopasowaną zaszewkami z przodu i z tyłu. Dół
koszuli obrzucony overlockiem, podwinięty i przestębnowany 6 mm ± 1 mm. Rękaw
długi zakończony mankietem o szerokości 5 cm ± 5 mm, zapinanym na jeden guzik.
Koszula zapinana na 7 guzików. Kołnierz, stójka, plisy i mankiety z wkładami
klejonymi. Wszycie rękawa i zeszycie boków na overlocku. Szwy koszuli: kołnierz,
odszycie stójki i mankietów 0,7 cm ± 1 mm, pozostałe 1 cm ± 1 mm. Stębnówki 6 mm:
kołnierz krawędź zewnętrzna plisy, krawędź zewnętrzna mankietu. Stębnówka 2
mm stójka, krawędź wewnętrzna plisy, wszycia mankietu. Na lewym przodzie
umieszczone logo Zamawiającego.
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4. Koszula damska z krótkim rękawem
Koszule damskie wykonane tkaniny w kolorze błękitnym wg palety kolorów
Pantone Texteiles o składzie surowcowym: 55% bawełna, 45% poliester.
Konstrukcja koszuli: kołnierz na odcinanej stójce, plisy bluzki o szerokości 3,2 cm
± 2 mm zapinane pod szyję. Koszula z linią dopasowaną zaszewkami z przodu
i z tyłu. Dół koszuli obrzucony overlockiem, podwinięty i przestębnowany 6 mm
± 1 mm. Krótki rękaw podwinięty i przestebnowany o szerokości 3 cm ± 2 mm.
Koszula zapinana na 7 guzików. Kołnierz, stójka, plisy i mankiety z wkładami
klejonymi. Wszycie rękawa i zeszycie boków na overlocku. Szwy koszuli:
kołnierz, odszycie stójki i mankietów 0,7 cm ± 1 mm, pozostałe 1 cm ± 1 mm.
Stębnówki 6 mm: kołnierz krawędź zewnętrzna plisy, krawędź zewnętrzna
mankietu. Stębnówka 2 mm stójka, krawędź wewnętrzna plisy, wszycia
mankietu. Na lewym przodzie umieszczone logo.
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5. Koszula typu polo z krótkim rękawem
Koszulka polo z krótkim rękawem wykonana z dzianiny zasadniczej w kolorze
granatowym wg palety kolorów Pantone Texteiles. Dzianina zasadnicza
wykonana z przędzy bawełnianej. Kołnierz wykonany z dzianiny bawełnianej.
Podkrój szyi wykonany kołnierzykiem z zapięciem typu „polo” na dwa guziki.
Rękawy wykończone maszyną dwuigielną drabinkową. Na dole po obu bokach
koszulki dwa rozcięcia o długości 8 cm. Dół wyrobu wykończony maszyną
dwuigielną drabinkową. Koszulka w zakresie cech użytkowych powinna
charakteryzować się przewiewnością i higroskopijnością. Elementy koszulki polo
z krótkim rękawem łączone za pomocą szycia. Wszystkie szwy na początku i na
końcu zamocowane przeszyciem wstecznym celem zabezpieczenia przez
pruciem. Konstrukcja koszulki powinna zapewniać właściwe jej dopasowanie do
sylwetki. Logo Zamawiającego umieszczone na lewej piersi.
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6. Sweter typu bezrękawnik
Konstrukcja typu bezrękawnik, podkrój szyi w serek, w kolorze granatowym wg
palety kolorów Pantone Texteiles. Skład surowcowy dzianiny podstawowej: 50%
bawełna, 50% akryl. Skład dzianiny na ściągacze: 50% bawełna, 50% akryl. Splot
dzianiny podstawowej: jersey (1 płyta). Splot dzianiny na ściągacze 2x1. Numer
uiglenia 12. Ściągacz 1 x 1, możliwie płaski, przy szyi i ramionach o szerokości
2 cm ± 2mm, ściągacz dolny 2x1 o szerokości 6 cm ± 2 mm. Logo Zamawiającego
umieszczone na lewej piersi.
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7. Spodnie męskie
Spodnie męskie wykonane z tkaniny w kolorze czarnym wg palety kolorów
Pantone Texteiles, składzie surowcowym: 44% wełna, 54% poliester, 2% elastan.
Gramatura tkaniny 350 g/mb. Odporność na piling 5 stopnia. Krój prosty,
nogawki o szerokości standardowej bez mankietów z dwiema bocznymi,
skośnymi kieszeniami. W górnej części prawej nogawki tylna kieszeń z patką
zapinaną na guzik. W części kolanowej wszyta podszewka, dół nogawek
podwinięty na ok. 5 cm i podszyty. Krawędzie dołu nogawek wykończone taśmą
spodniową. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny z tworzywa sztucznego.
Pasek doszywany, przedłużony i zapinany na guzik. Na pasku umieszczone
szlufki w ilości co najmniej 5 sztuk. Regulacja obwodu pasa za pomocą guzików.
Pasek od strony wewnętrznej wykończony gurtem z elementami gumowymi
utrudniającymi wysuwanie się koszuli ze spodni. Logo Zamawiającego
umieszczone na zewnętrznej stronie paska, po lewej stronie od guzika.

7

8. Spodnie damskie.
Wykonane z tkaniny o kolorze w kolorze czarnym wg palety kolorów Pantone
Texteiles, o składzie surowcowym: 44 % wełna, 54% poliester, 2% elastan.
Gramatura tkaniny 350 g/mb. Spodnie klasyczne zaprasowane na kant
z 2 kieszeniami bocznymi ciętymi. Talia dopasowana zaszewkami, wszyta w
pasek dwuczęściowy o szerokości 3,5 cm ± 2 mm, zapinany na guzik i hak
spodniowy. Na pasku umieszczone szlufki w ilości co najmniej 5 szt. Krawędzie
dołu nogawek wykończone taśmą spodniową. Rozporek zapinany zamkiem
błyskawicznym z tworzywa sztucznego. Logo Zamawiającego umieszczone na
zewnętrznej stronie paska, po lewej stronie od guzika.
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9. Bluza polarowa
Bluza w kolorze granatowym wg palety kolorów Pantone Texteile, wykonana
z dzianiny z membraną wodoodporną, wiatroszczelną i paraprzepuszczalną.
Skład surowcowy: 85% poliester, 15% PU. Bluza zapinana z przodu na całej
długości na zamek kostkowy w kolorze dopasowanym do dzianiny. W dole, na
przedzie bluzy dwie kieszenie zapinane na zamek w kolorze dzianiny, brzegi
worka kieszeniowego wykończone po zewnętrznej stronie przodu ściegiem
ozdobnym (renderka w kolorze dopasowanym do dzianiny). Przy zamkach
zamontowane przywieszki żakardowe w kolorze dopasowanym do dzianiny.
Logo zamawiającego umieszczone na lewym przodzie. Góra bluzy wykończona
stójką, a w dole bluzy tunel regulowany stoperem dwuoczkowym z gumką
okrągłą o średnicy 3 mm. Dół rękawa podwinięty na 2,5 cm.

Przedstawione rysunki i kolorystyka odzieży mają charakter poglądowy.
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