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Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Towar musi być fabrycznie nowy, z materiału wysokiej jakości. 

2. Specyfikacja zamówienia – oferowany towar musi być zgodny, równoważny lub 

o wyższych parametrach technicznych określonych poniżej. 

3. Ilość określonych rozmiarów kompletów,  zostanie określony po podpisaniu umowy. 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu jednostka ilość 

1 

Komplet odzieży 

służbowej dla 

gastronomów 

Bluza kucharska koloru białego ze 

stójką, rozpinana 2 rzędy guzików 

koloru zielonego, (z wyszytymi logo: 

Fundusze Europejskie, Lubelskie 

Smakuj Życie, Unia Europejska 

Europejski Fundusz Społeczny); 

czapka kucharska biała; 

zapaska koloru zielonego , rozmiar M, 

L, XL 

komplet 65 

2 

Komplet odzieży 

służbowej dla hotelarzy 

Biała koszula damska/męska (70% 

bawełna, 30% poliester, klasyczny 

kołnierzyk, dopasowany krój, guziki w 

kolorze materiału, zaokrąglony dół, 

rozmiar: 38 ,40, 42); 

kamizelka kelnerska z podszewką ( 2 

kieszenie, 4 guziki czarne, z tyłu pasek 

regulowany, skład: poliester 100% 

180gr./m2, kolor bordowy, rozmiar: M, 

L, XL z logo j.w.); 

muszka w kolorze czarnym 

komplet 10 

3 

Komplet odzieży 

służbowej dla 

logistyków 

Spodnie ochronne damskie/męskie  

typu ogrodniczki, materiał: bawełna 

97%, spandex 3% - domieszka streczu, 

gramatura tkaniny: 260 g/m2, 

kolorystyka: granat z elementami lila 

lub brąz z elementami zielonymi, 

atrakcyjne wzornictwo, min. 4 

kieszenie; 

koszulka polo damska/męska w kolorze 

jasnoniebieskim lub zielonym , materiał 

komplet 15 



 

 

 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
  

2 
 

double pique (ciasny splot) 100% 

bawełna wysokogatunkowa, gramatura 

190 g/m2, wokół szyi kołnierzyk ze 

ściągaczem, mankiety wykończone 

ściągaczem na krawędziach, ramiona 

wzmocnione, nadruk z logo jak w/w., 

rozmiary spodni i koszulek 38, 40,42 

 

 W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany odzieży, asortymentu 

i obuwia roboczego na inny rozmiar, w szczególności w przypadku, gdy dostarczony rozmiar 

odzieży, asortymentu i obuwia roboczego będzie posiadał numerację zawyżoną lub zaniżoną 

w stosunku do numeracji powszechnie stosowanej oraz, gdy konieczność taka stwierdzona 

zostanie przez uczestnika szkolenia, będącego odbiorcą przedmiotu zamówienia. Wymiana 

nastąpi na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, w terminie 4 dni roboczych od dnia przesłania 

Wykonawcy, drogą elektroniczną lub faxem, informacji o konieczności wymiany towaru. 

 

 

 

 

 

 


