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Załącznik nr 1 do INFORMACJI 
 

Opis Przedmiotu zamówienia  
 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  koszul męskich i damskich z długim oraz z krótkim rękawem  

dla pracowników MPK w Radomiu Sp. z o.o., w ilości: 882 sztuk w zamówieniu podstawowym oraz do 

70 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: 

Koszule męskie w łącznej ilości 855 sztuk: 

- wykonane z materiału o  składzie 75%  bawełna  i 25%  poliester 

- kolor bordo ( do uzgodnienia) 

- długie  i krótkie rękawy ( ilości 500 krótki rękaw  i 355 sztuk długi rękaw ) 

- kołnierzyk prosty ( typu Kent), usztywniany, stebnowany zapinany na jeden guzik. 

- na przodzie po lewej stronie naszyta kieszeń o wymiarach 14,5 cm wysokość i 13 cm szerokość 

- długi rękaw  z mankietami o szerokości 6,5 cm z wkładem zasadniczym. 

- krótki rękaw  podwinięty i przestebnowany 

Haft: ( logo zamawiającego załącznik nr 1) 

Położenie: w górnej części kieszeni o wymiarach 4cm długości i 1,4 cm wysokości 

Kolor: biały   

   Koszule damskie w łącznej ilości 27 sztuk:  

- wykonana z materiału o  składzie 75%  bawełna  i 25%  poliester 

- kolor bordo (do uzgodnienia) 

- długie  i krótkie rękawy ( ilości 16 krótki rękaw  i 11 sztuk długi rękaw ) 

- kołnierzyk prosty ( typu Kent), usztywniany, stebnowany zapinany na jeden guzik. 

- koszule z linią dopasowaną zaszewkami z przodu i z tyłu. 

- na przodzie po lewej stronie naszyta kieszeń o wymiarach 14,5 cm wysokość i 13 cm szerokość 

- długi rękaw  z mankietami o szerokości 6,5 cm z wkładem zasadniczym. 

- krótki rękaw  podwinięty i przestebnowany 
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Haft: ( logo zamawiającego załącznik nr 2) 

Położenie: w górnej części kieszeni o wymiarach 4cm długości i 1,4 cm wysokości 

Kolor: biały   

Wymagania ogólne: 

1. Udokumentowany skład materiałów 75% bawełna, 25% poliester 

 ( certyfikat) 

2. Kolor bordo (do uzgodnienia) 

3. Dopuszcza się wyłącznie koszule wykonane w pierwszym stopniu jakości 

4.  Wykonanie koszul powinno zapewnić swobodę ruchów i wysoki komfort użytkowania. 

5. Koszule powinny się charakteryzować : dobrą układalnością , odpornością na wypychanie , 

stabilnością kształtów po praniu, estetycznym wykonaniem. 

6. 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 koszul w pełnej rozmiarówce w celu pomiarów w pierwszym 

tygodniu od podpisania umowy. 

Dopuszcza się zamawianie koszul wykraczających poza podane wzory ( tzw. rozmiary nietypowe ). 

Cechowanie i pakowanie: 

Koszule powinny posiadać wszywki i etykiety w języku polskim: 

- wszywka producenta- nazwa firmy 

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

Pakowanie: 

Każda koszula powinna być złożona i włożona do woreczka foliowego. Worek foliowy należy zamknąć 

aby zabezpieczyć przed wysunięciem. Wyroby pakowane po 20 sztuk w pudełka. 


