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        Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

 
I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa ręczników, o wymiarach: 70 cm 

x 140 cm dla pracowników MPK  w Radomiu Sp. z o.o. w ilości 800 sztuk. 
 
II. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 

1. Materiał: bawełna klasyczna 100%, charakteryzujący się dobrą wchłanialnością   

i  miękkością. 

2. Typ przędzy: czesana. 

3. Gramatura : minimum 500 g/m2.. 

4. Ilość : 800 sztuk. 

5. Wymiary: 70 cm x 140 cm. 

6. Brzegi ręcznika starannie wykończone. 

7. Cały asortyment musi posiadać trwale przymocowaną metkę w języku  polskim,  

ze składem materiałowym, zawierającą :  

a)  nazwę producenta, 

b)  skład surowcowy materiału, 

c) sposób konserwacji (pranie, suszenie, prasowanie). 

 
III. Wymagania ogólne: 

1. Udokumentowany skład materiału - bawełna klasyczna 100%. 

2. Typ przędzy: czesana. 

3. Ręczniki frotte (dwustronne). 

4. Możliwość prania od 40 st. C. 

5. Ręcznik musi posiadać uchwyt do zawieszania. 

6. Wymagana kolorystyka: wykluczony kolor biały i czarny. 

7. Dopuszcza się wyłącznie ręczniki wykonane w pierwszym stopniu jakości. 

8. Ręczniki powinny charakteryzować się dobrą wchłanialnością i miękkością, 

odpornością na wybarwianie oraz estetycznym wykonaniem. 

9. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego ręczniki spełniają normy i atesty 

dopuszczające do obrotu na rynku krajowym (certyfikat). 

10. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

 
IV. Produkt: 

1. Produkt gotowy powinien być przesłane wraz z ofertą. 

2. Produkt należy opakować i oznakować nazwą Wykonawcy. 

3. Produkt należy złożyć wraz z ofertą w komplecie w terminie przewidzianym  

do składania ofert. 
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4. Złożenie produktu jest obligatoryjne. Oferty bez złożonego produktu nie będą brane 

pod uwagę. 

5. Przesłany produkt jest częścią oferty i nie podlega zwrotowi. 

 

Uwagi dodatkowe: 
 

1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną. 

2. Termin składania ofert: 30.09.2019r. godz.12 00. 

3. Osoba do kontaktu: Monika Lipiec - Specjalista ds. BHP i P.poż, tel. 48 3855210 

4. Postępowanie może zostać unieważnione bez podania przyczyn. 

 

 

 


