
grupa 1 

L.p Nazwa przedmiotu zamówienia rozmiar

Pełny 
numer 

katalogow
y/symbol/ 

jeżeli 
dotyczy j.m. Ilo ść

Cena 
jednostko
wa netto

Warto ść 
netto

Stawka 
podatku 

VAT
Warto ść podatku 

VAT Warto ść brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Fartuchy białe lekarskie zapinane na zatrzaski . 
Klasyczny fartuch zapinany na napy, trzy 
kieszenie, dekolt wykończony wykładanym 
kołnierzem lub stójką, długi rękaw . Pranie w 
temp. 60 st. C  skład – 65%, poliester, 35%, 
bawełna. Waga min. 205 g/m

szt 50

2

Garsonki (bluza + spódnica) Bluza damska o 
kroju „Żakiet” dopasowana, z ozdobnymi 
cięciami. Dekolt wykończony wykładanym 
kołnierzem lub stójką. Z przodu trzy kieszenie, 
górna mała i dwie dolne. Rękaw może być 
długi , krótki lub 3/4. Rękawy i kieszenie 
wykończone cienkimi lamówkami. Spódnica – 
zapinana z tyłu na zamek rozcięcie z tyłu 
zakładane, w tali pasek, regulacja obwodu 
pasa za pomocą gumek wszytych po bokach. 
Pranie w temperaturze 60 st. C, skład 65% 
poliester, 35% bawełna. Waga min. 205 g/m 

kpl 1 000



3

Garsonki (bluza + spódnica) Bluza damska o 
kroju „Żakiet” dopasowana, z ozdobnymi 
cięciami. Dekolt wykończony wykładanym 
kołnierzem lub stójką. Z przodu trzy kieszenie, 
górna mała i dwie dolne. Rękaw może być 
długi , krótki lub 3/4. Rękawy i kieszenie 
wykończone cienkimi lamówkami. Spodnie  – 
zapinane na zamek nogawki proste, w tali 
pasek, regulacja obwodu pasa za pomocą 
gumek wszytych po bokach. Pranie w 
temperaturze 60 st. C, skład 65% poliester, 
35% bawełna. Waga min. 205 g/m 

kpl 600

4

Bluza serek + spodnie (niebieskie) różne 
rozmiary .Bluza „serek” wkładana przez głowę 
luźna, trzy kieszenie, dekolt do szpica. Spodnie 
-zapinane na zamek, nogawki proste, w tali 
pasek, regulacja obwodu pasa za pomocą 
gumek wszytych po bokach. Pranie w 
temperaturze 60 st. C. skład 65% poliester, 35 
% bawełna, waga min. 205 g/m

kpl 400

5

Męskie komplety (bluza + spodnie) białe. 
Różne rozmiary , Bluza męska -zapinana na 
napy, krój luźny, trzy kieszenie , dekolt 
wykończony stójką lub kołnierzem 
wykładanym. Klasyczne spodnie męskie – na 
zamek, nogawki  proste, kieszenie boczne w 
tali pasek ze szlufkami, regulacja obwodu pasa 
za pomocą gumek wszytych po bokach. Pranie 
w temperaturze 60 st. C. skład 65% poliester , 
35% bawełna. Waga min. 205 g/m

kpl 150



6

Bluza serek + spodnie (ciemna zieleń) różne 
rozmiary .Bluza „serek” wkładana przez głowę 
luźna, trzy kieszenie, dekolt do szpica. Spodnie 
-zapinane na zamek, nogawki proste, w tali 
pasek, regulacja obwodu pasa za pomocą 
gumek wszytych po bokach. Pranie w 
temperaturze 60 st. C. skład 65% poliester, 35 
% bawełna, waga min. 205 g/m

kpl 200

7

Sukienki „serek” (ciemna zieleń) różne rozmiary 
. Sukienka w „serek” wkładana przez głowę, 
luźna trzy kieszenie, dekolt do szpica. Pranie w 
temperaturze 60 st. C. Skład 65% poliester, 
35% bawełna Waga min. 205 g/m 

kpl 120



Grupa  2  

L.p Nazwa przedmiotu zamówienia rozmiar

Pełny numer 
katalogowy/

symbol/ 
jeżeli 

dotyczy j.m. Ilo ść

Cena 
jednostko
wa netto

Warto ść 
netto

Stawka 
podatku 

VAT
Warto ść podatku 

VAT Warto ść brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Obuwie białe damskie, różne rozmiary, wykonane 
w całości ze skóry naturalnej, perforowane, 
wkładka profilowana, podeszwa antypoślizgowa, 
wykonana na spodzie poliuretanowym , obuwie 
klejone, obuwie z paskiem dwufunkcyjnym,

r. 36-42 

szt 690

2

Obuwie białe męskie, różne rozmiary, wykonane 
w całości ze skóry naturalnej, perforowane, 
wkładka profilowana, podeszwa antypoślizgowa, 
wykonana na spodzie poliuretanowym , obuwie 
klejone, obuwie z paskiem dwufunkcyjnym,

r. 40-46, 

szt 60

RAZEM



grupa 3

L.p Nazwa przedmiotu zamówienia rozmiar

Pełny 
numer 

katalogowy/
symbol/ 

jeżeli 
dotyczy j.m. Ilo ść

Cena 
jednostkowa 

netto
Wartość 

netto
Stawka 

podatku VAT
Wartość 

podatku VAT
Wartość 

brutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Ręczniki frote 50x 100 cm lub większe, frote dwustronne, 
kolorowe nie białe.

szt 150

2
Obuwie gumowe męskie  typu cholewy, guma w kolorze 
ciemnym, różne rozmiary

szt 15

3
Obuwie gumowo - filcowe  męskie  typu cholewy, guma w 
kolorze ciemnym, różne rozmiary

szt 10

4
Obuwie robocze, męskie, ocieplane,trzewiki skórzane, 
podeszwa gumowa „noski” twarde, różne rozmiary

szt 30

5
Obuwie robocze męskie trzewiki skórzane, podeszwa 
gumowa, „noski” twarde różne rozmiary

szt 40

6
Obuwie robocze męskie, półbuty skórzane, podeszwa 
gumowa „noski” twarde, różne rozmiary

szt 20

7 Czapki robocze letnie z daszkiem szt 30

8
Czapki robocze zimowe ocieplane z możliwością 
zasłonięcia uszy

szt 30

9 Kurtki robocze przeciwdeszczowe z kapuzą na głowę szt 30

10
Kamizelki (ocieplacze, bezrękawniki) rozpinane lub 
rozsuwane

szt 30

11 koszule flanelowe szt 60

12
rękawice robocze drelichowe (wzmocnione, podwójny 
drelich)

par 900

13 rękawice robocze drelichowe wzmocnione skórą par 100

14
Ubrania robocze męskie, spodnie na szelkach typu 
„ogrodniczki” bluza rozpinana

szt 40

15 Ubrania robocze męskie, spodnie do pasa bluza 
rozpinana

szt 40

16 rękawice robocze ocieplane par 20

17
ubranie robocze męskie ocieplane , spodnie do pasa, 
bluza rozpinana

szt 29

18 kurtki robocze zimowe (ocieplane) szt 29


