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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/11/2018/KF z dnia 09.11.2018  
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Minimalne wymagania 
przy każdym określeniu rozumie się również „lub równoważne” 

 
Odzież i obuwie robocze muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach lub 
posiadać deklarację zgodności. Środki ochrony indywidualnej muszą posiadać certyfikat CE. 
 
Rozmiary odzieży zostaną podane przez Zamawiającego w wykazie ilościowo-rozmiarowym 
wybranemu Wykonawcy przed zawarciem umowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odzież roboczą zgodnie z poniższym 
zestawieniem: 
 

Część I. Odzież robocza 
 

L.p. Rodzaj odzieży Opis Ilość sztuk 

1.  Bluza kucharska z 

haftem 

personalnym i 

logiem dla 

uczniów z 

kierunku technik 

żywienia i usług 

gastronomicznych 

(po 2 sztuki na 

ucznia) 

Materiał:  

Mieszanka poliestrowo-bawełniana z 

przeznaczeniem do prania w warunkach 

pralni przemysłowych, boczny system 

wentylacji ułatwiający cyrkulację ciepła 

gromadzonego pod bluzą, szlufka na karku 

dla podtrzymania paska fartucha 

przedniego pod stójką. 

Gramatura: 210 g/m2,  

Rodzaj zapięcia: nierdzewne zatrzaski ze 

stali szlachetnej 

Zakres rozmiarów: uniseksy 42,44, 46, 

48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 

Kolor:biały 

Spełnia wymogi HACCP. 

68 

2.  Spodnie 

kucharskie dla 

uczniów z 

kierunku technik 

żywienia i usług 

gastronomicznych 

(po 2 sztuki na 

ucznia) 

Materiał:  
Mieszanka poliestrowo-bawełniana z 

przeznaczeniem do prania w warunkach 

pralni przemysłowych. 

Gramatura 195 g/m2 , w pasie guma + 

sznurek, rozporek na suwak. 
Ilość kieszeni: 4 , w tym jedna udowa na 

smartfona.  

Zakres rozmiarów: unisex 36, 38, 

40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64 

Kolor: czarny lub czarny w cienkie prążki 

Spełnia wymogi HACCP:   

68 

3.  Fartuch zakładany Materiał:  68 
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przez głowę dla 

uczniów z 

kierunku technik 

żywienia i usług 

gastronomicznych 

(po 2 sztuki na 

ucznia) 

Mieszanka poliestrowo-bawełniana z 

przeznaczeniem do prania w warunkach 

pralni przemysłowych. 

Gramatura: 240 g/m2 
Zakres rozmiarów: uniwersalny 

Kolor: czarny lub czarny w cienkie prążki 

Regulacja długości: tak 

Spełnia wymogi HACCP. 

4.  Buty kucharskie z 

okuciem dla 

uczniów z 

kierunku technik 

żywienia i usług 

gastronomicznych 

(1 para na ucznia)  

Materiał: wysokiej jakości mikrowłókno 

Wodoodporne: tak 

Antypoślizgowe: tak 

Możliwość prania w pralniach 

przemysłowych: tak 

- podeszwa wykonana z poliuretanu PU 

(olejoodporna, antyelektrostatyczna, 

przeciwpoślizgowa) 

- obuwie z podnoskiem stalowym. 

Zakres rozmiarów:  
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 

34 

5.  Toczek kucharski 

dla uczniów z 

kierunku technik 

żywienia i usług 

gastronomicznych 

(1 sztuka na 

ucznia)  

Materiał:  

Mieszanka poliestrowo-bawełniana, 

regulowany z tyłu,  

Gramatura: 190g/m2,  

Zakres rozmiarów: uniwersalny  

Kolor: biały lub czarny 

34 

6.  Koszula damska 

dla uczniów 

kierunku technik 

hotelarstwa (2 

sztuki na ucznia)  

Materiał:  

mieszanka poliestrowo-bawełniana z 

przewagą bawełny, wysokiej jakości o 

stabilnym kolorze i rozmiarze po 

wielokrotnym praniu; 

Rodzaj zapięcia: guziki  

Długi rękaw, zaszewki dopasowujące; krój 

pod szyją w kształcie litery V wykończony 

kołnierzykiem; 

Możliwość prania w pralniach 

przemysłowych: tak 

Zakres rozmiarów: 
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 / wzrost 

Kolor: biały 

50 

7.  Koszula męska 

dla uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa (2 

sztuki na ucznia) 

Materiał:  

mieszanka poliestrowo-bawełniana z 

przewagą bawełny, wysokiej jakości o 

stabilnym kolorze i rozmiarze po 

wielokrotnym praniu; 

Rodzaj zapięcia: guziki  

Długi rękaw, zaszewki dopasowujące; 

wykończona kołnierzykiem; 

Zakres rozmiarów: 
38,39,40,41,42,43,44,45 / wzrost 

18 
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Kolor: biały 

8.  Spódnica damska 

dla uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa (po 2 

sztuki na ucznia)  

Materiał: poliester/wiskoza 

Ilość kieszeni: 2/3 

Zakres rozmiarów: 34-46  

Kolor: czarny 

Długość: w kolana 

50 

9.  Spodnie męskie 

dla uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa (po 2 

sztuki na ucznia)  

Materiał: poliester/wiskoza 

Ilość kieszeni: 2/3 

Zakres rozmiarów: 44-62  

Kolor: czarny 

18 

10.  Zapaska kelnerska 

z kieszenią 

damska dla 

uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa 

Materiał: Mieszanka poliestrowo-

bawełniana z przeznaczeniem do prania w 

warunkach pralni przemysłowych 
Zakres rozmiarów: uniwersalny 

Kolor: czarny  

Długość: 45/60 

 

50 

11.  Zapaska kelnerska 

z kieszenią męska 

dla uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa 

Materiał: Mieszanka poliestrowo-

bawełniana z przeznaczeniem do prania w 

warunkach pralni przemysłowych 
Zakres rozmiarów: uniwersalny 

Kolor: czarny  

Długość: 45/60 

18 

12.  Buty męskie dla 

uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa (1 

para na ucznia)  

Materiał: skóra 

Kolor: czarny 

- wiązane 

Zakres rozmiarów:  40-48 

9 

13.  Buty damskie 

Czółenka 

(Kaczuszka) dla 

uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa (1 

para na ucznia)  

Materiał: Skóra 

Kolor: czarny 

- obcas ok. 2 cm 

Zakres rozmiarów:  35- 42 

25 

14.  Kamizelka 

kelnerska damska 

i męska dla 

uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa (1 

sztuka na ucznia – 

9 męskich i 25 

damskich)  

Materiał: poliester /wiskoza 

Rozmiary: damskie 36-46, męskie 46 - 62 

Kolor: czarny 

34  

15.  Mucha dla 

uczniów z 

kierunku technik 

hotelarstwa  

Materiał: 100 % bawełna  

Kolor: czarny   

9 
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16.  Apaszka dla 

uczennic z 

kierunku technik 

hotelarstwa  

Materiał: poliester /wiskoza 25 

 
 

 

 


