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 Załącznik nr 1   do INFORMACJI 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa swetrów  dla pracowników MPK w Radomiu Sp. z o.o.             

w ilości: 288 sztuk  w zamówieniu podstawowym oraz do 20 sztuk w zamówieniu dodatkowym 

(opcjonalnym). 

Termin wykonania zamówienia podstawowego 

Termin końcowy realizacji zamówienia w jednej partii nie później niż 6 tygodni od daty podpisania 

umowy 

Opis Ogólny wyrobu: 

Sweter służbowy w ilości 288 sztuk: 

- wykonany z dzianin o składzie 50% akryl i 50% wełna 

- kolor granat ( do uzgodnienia) 

- długie rękawy 

- pod szyją w serek 

- Tył, przód i rękawy zakończone ściągaczem 

- po lewej stronie przodu  2cm pod dekoltem ( serek) haft  logo kolor biały ( załącznik nr 2 )                   

długość 6cm , wysokość 1,7 cm . 

Wymagania ogólne: 

1. Udokumentowany skład materiałów 50% akryl, 50% wełna ( certyfikat) 

2. Kolor granat (do uzgodnienia) 

3. Zmiana wymiarów po pierwszym praniu w temp. 45 stopni i suszeniu w stanie rozłożonym 

 +-3cm. 

4. Dopuszcza się wyłącznie swetry wykonane w pierwszym stopniu jakości 

5.  Wykonanie swetra powinna zapewnić swobodę ruchów i wysoki komfort użytkowania. 

6. Swetry powinny się charakteryzować : dobrą układalnością , odpornością na wypychanie , 

stabilnością kształtów po praniu, estetycznym wykonaniem. 

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczona przez niego odzież spełnia normy i atesty 

dopuszczające do obrotu na rynku krajowym. 

 

Próbki wyrobu: 

Próbki materiałów lub gotowych wyrobów we wskazanym kolorze (dostępne odcienie) powinny być 

przesłane wraz  z ofertą. 

Wymiarowanie: 

Dostarczenie do Zamawiającego wzorów swetrów w pełnej rozmiarówce w celu pomiarów,                 

w pierwszym tygodniu od podpisania umowy. 

Dopuszcza się zamawianie swetrów wykraczających poza podane wzory ( tzw. rozmiary nietypowe ). 
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Cechowanie i pakowanie: 

Swetry powinny posiadać wszywki i etykiety w języku polskim: 

- wszywka producenta- nazwa firmy 

- wszywka  informacyjna  wyrobu: skład surowcowy, rok produkcji, sposób konserwacji 

 

Pakowanie: 

Każdy sweter powinien być złożony i włożony do woreczka foliowego. Worek foliowy należy zamknąć 

aby zabezpieczyć przed wysunięciem. Wyroby pakowane po 15 sztuk w pudełka kartonowe. 

 

 

 

 

 


