
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

Znak sprawy: DAT/TG/G/1/2021                                 

                                                                                       Załącznik Nr 1: zapytanie ofertowe

Odzież robocza dla personelu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

1. ZESTAW DAMSKI: BLUZA -SPODNIE 

 Ilość kompletów: 450 (+/-10%) 

 Rozmiar: 34- 60 (zgodny z wymaganiami użytkownika)
 Kolor: inny niż biały.

Opis przedmiotu zamówienia:

Bluza  damska: wkładana  przez  głowę,  krótki  rękaw,  fason  taliowany,  dwie  kieszenie  na
wysokości  bioder,  jedna  na  piersi dekolt  w kształcie  litery V z kontrastową wypustką  przy
dekolcie,  rozcięcie  po  bokach.  Bluza  wykonana  z  elanobawełny(skład:  65% poliestru,  35%
bawełny /gramatura 165g/m²). 
Przewiewna, odporna na kurczenie, rozciąganie oraz odbarwianie. Temperatura prania: 60-90˚C.

Spodnie damskie: krój prosty, na gumie, dodatkowo wiązane na troczki, o średniej wysokości
stanu, dwie boczne kieszenie, (dopuszcza się brak kieszeni), proste nogawki. Wykonane 
z elanobawełny (skład: 65% poliestru, 35% bawełny /gramatura 165g/m²). 
Przewiewne, odporne na kurczenie, rozciąganie oraz odbarwianie. Temperatura prania: 60-90˚C.

2. ZESTAW DAMSKI: BLUZA - SPÓDNICA 

 Ilość kompletów: 30  (+/-10%) 

 Rozmiar: 34- 60 (zgodny z wymaganiami użytkownika)
 Kolor: inny niż biały.

Opis przedmiotu zamówienia:

Bluza  damska: wkładana  przez  głowę,  krótki  rękaw,  fason  taliowany,  dwie  kieszenie  na
wysokości  bioder,  jedna na piersi,  dekolt  w kształcie  litery V z kontrastową wypustką przy
dekolcie, rozcięcie po bokach. Bluza wykonana z elanobawełny. 
Przewiewna odporna na kurczenie, rozciąganie oraz odbarwianie. Temperatura prania: 60-90˚C.
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Spódnica  damska:  krój  klasyczny, na  gumie,  dodatkowo  wiązane  na  troczki, długość  do
kolana, dwie boczne kieszenie (dopuszcza się brak kieszeni), z tyłu rozcięcie. 
Wykonana z elanobawełny(skład: 65% poliestru, 35% bawełny /gramatura 165g/m²). 
Przewiewna, odporna na kurczenie, rozciąganie oraz odbarwianie. Temperatura prania: 60-90˚C.

3. ZESTAW MĘSKI: BLUZA - SPODNIE

 Ilość kompletów: 30 (+/-10%) 

 Rozmiar: 44- 62 (zgodny z wymaganiami użytkownika)
 Kolor: inny niż biały. 

Opis przedmiotu zamówienia:

Bluza męska: krój klasyczny, wkładana przez głowę, krótki rękaw, trzy kieszenie - dwie na
wysokości bioder, jedna na piersi, rozcięcie po bokach. Bluza wykonana z elanobawełny(skład:
65% poliestru, 35% bawełny /gramatura 165g/m²).
 Przewiewna, odporna na kurczenie, rozciąganie oraz odbarwianie. Temp. prania: 60-90˚C.

Spodnie męskie: krój prosty, na gumie, dodatkowo wiązane na troczki, o średniej wysokości 
stanu, dwie kieszenie na biodrach, (dopuszcza się brak kieszeni), proste nogawki, wysoki stan. 
Wykonane z elanobawełny (skład: 65% poliestru, 35% bawełny /gramatura 165g/m²).  Prze-
wiewne , odporne na kurczenie, rozciąganie oraz odbarwianie. Temperatura prania:60-90˚C.

4. FARTUCH DAMSK
 Ilość: 100 szt  (+/-10%) 

 Rozmiar: 34- 60 (zgodny z wymaganiami użytkownika)
 Kolor: biały / inny niż biały.

Opis przedmiotu zamówienia:

Fartuch  damski: krój  klasyczny,  fason  taliowany,  krótki  rękaw,  dekolt  wykończony
klasycznym kołnierzykiem lub stójką, dwie kieszenie na wysokości bioder oraz jedna na piersi 
z kontrastowymi wypustkami na kieszeniach, zapinany na metalowe napy, długość do kolana.
Fartuch wykonany z elanobawełny(skład: 65% poliestru, 35% bawełny /gramatura 165g/m²).
Przewiewny,  odporny  na  kurczenie,  rozciąganie  oraz  odbarwianie  (w  przypadku  koloru).
Temperatura prania: 60-90˚C.
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5. FARTUCH  MĘSKI
 Ilość: 10 szt  (+/-10%) 
 Rozmiar: 44- 62 (zgodny z wymaganiami użytkownika)
 Kolor: biały. 

Opis przedmiotu zamówienia:

Fartuch męski krótki: lekko dopasowany, krótki rękaw, stójka, dwie kieszenie na wysokości
bioder  oraz  jedna  na  piersi, zapinany  na  metalowe  napy. Fartuch  wykonany  z
elanobawełny(skład: 65% poliestru, 35% bawełny /gramatura 165g/m²).
Przewiewny, odporny na kurczenie, rozciąganie.Temperatura prania: 60-90˚C.

Kolorystykę odzieży (każdorazowo do zamówienia) wskazuje Zamawiający na
podstawie wzornika dostarczonego przez Wykonawcę.

.
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