
 

 

Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego nr 5/22 

                                                           
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
na: Dostawę zestawów odzieży ochronnej dla grupy 15 uczniów 

– uczestników kursu zawodowego, w ramach projektu pt. „Wykwalifikowany technik leśnik” 

 
Dostarczona odzież musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana z tkanin o wysokiej jakości oraz zaprojektowana                         
i wykonana z najwyższą starannością zawierać oznaczenia rozmiarowe UE, zapakowana w opakowania foliowe 
uniemożliwiające jej zabrudzenie podczas dystrybucji wśród uczniów.  
 
Odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach lub posiadać deklaracje zgodności. 
Środki ochrony indywidualnej muszą posiadać certyfikat CE.  
 
Zestawy odzieży muszą być skompletowane wg podanych poniżej rozmiarów. Każdy z zestawów należy zapakować                 
w oddzielny worek/torbę, oznaczyć numerem zestawu oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego na koszt 
Wykonawcy.  
 

Szczegółowy opis wymagań dla poszczególnych asortymentów:  

L.p. Wyszczególnienie Opis Ilość sztuk 

1 Spodnie ogrodniczki - zawartość w tkaninie bawełny nie mniej niż 35% 
- gramatura tkaniny nie mniej niż 300g/m2 

- co najmniej 6 kieszeni 
- szelki ze ścisłą gumką i klamrami 
- regulacja obwodu pasa 
- kolorystyka: kolor stalowy/zielony (dopuszczalne kolorowe wstawki) 

15 

2 Bluza robocza - zawartość w tkaninie bawełny nie mniej niż 35% 
- gramatura tkaniny nie mniej niż 300g/m2 

- co najmniej 5 kieszeni, w tym 3 z patkami zapinanymi na rzepy 
- regulacja szerokości rękawa, transpiratory powietrza, zapinana na 

zamek osłonięty listwą zapinaną na rzepy 
- regulacja obwodu pasa 
- dół bluzy zakończony listwą ze ściągaczem na gumę 
- kolorystyka: kolor stalowy/zielony (dopuszczalne kolorowe wstawki) 

15 

3 Trzewiki robocze 
trekkingowe bez 
metalowego podnoska z 
podeszwą antypoślizgową 
 

- cholewka wysoka wykonana ze skór naturalnych  
- absorber energii w pięcie 
- kolorystyka zgodna z ubraniem roboczym (opis w pkt 1 i 2) 
ewentualnie brązowy/czarny  

15 

4 Rękawice - pięciopalcowe wykonane z miękkiej skóry 
- parametry ochrony zgodnie z normą EN 388 
- kolorystyka zgodna z ubraniem roboczym (opis w pkt 1 i 2) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela wymiarów odzieży ochronnej 

Nr 
zestawu 

Obwód pasa 
(cm) 

Obwód klatki 
piersiowej (cm) 

Wzrost 
(cm) 

Obwód 
dłoni 
(cm) 

Nr 
buta 
(EUR) 

1 90 87 160 20 38 

2 89 107 182 22 45 

3 95 104 158 18 38 

4 90 100 180 21 44 

5 95 93 173 19 39 

6 95 90 178 22 42 

7 101 106 181 22 45 

8 100 110 180 22 43 

9 99 100 189 20 44 

10 98 112 175 20 40 

11 80 88 175 15 38 

12 71 88 168 19 38 

13 90 90 174 22 42 

14 90 90 184 22 43 

15 95 93 168 19 39 

 

 

 

 

 


