
Opis przedmiotu zam6wienia

9DZIEZ WIERZCHNIA
Od'ri"t iobocza i ochronnn pnzsxnaczona ella pracownik6w zatrudnionych do prac

n' pasie drogorvYm.

| / Bezrgkawnik (kamizelka ocieplstra)
e material: co na.jmniel 35% bawelna.

o podsz-ervka ocieplana barvelniana lub polarorva.

. trz)' kieszcrric ltasz\'\\'allc ( I gorn". 2 dolne)'

. nrinimunr ieclna ktcszen we*llStr7na zanrykana'

o z-apigcic na zamek blvskawicznl".
r kolor czam)'.
Informacja o skladzie thaniny oltellona na ,fletce wsrytei do bezrp*awniku

2lBluzn olimpijka
. matcrial: elano*elna (co najmnicr 4{)% welnv).

r kolor czarn) ,

. zapinana na guziki.
o kiesz-efi \\'cw'nglrz.lla.
. dwic kicszenie ze\\ ngtrzne gornc naszywane z patk4,

o naramienniki zapinane na guzikr
e wt'konczcnie tloltt: llasek' 4 sz'luiki na pas oficerski (l'as r:ficerski o szerokosci 5 cm)'

Informacja o skladzic thaninl' zostanie okretlonu no mefce wslvtej do blurg.

3l Kurtkr wiclosezonowa, dluga 1:r - typu 5 w I
r kurtka w kolorze - zotty (gorna c:zE$c) / granatowy (c;:g$c dolna),

r wykonana /- tkanin)': poliestrowc-i. wodoodpornej, planoodpornej,

o material: l00o.,o poliester. 300D .,plot. Oxford, wykoti;zenie plamoodporne. powleczenie

PI I.

o tasnl) odhlaskowe na dole kurtk , ria piersiach i rgkav,ach.

r z-apinana tta dwustronlly zamek. kryty plis4.

r oclpinana cfvustropla podpinka,l oclpinanymi rqkawarni umozliw'ia1qca dopasowanie

do roznych syluac.ii pogodow'ych.

o *'.kof czenre pgclpinki umozliu.ajqcc noszenie.yej sarnodzielnie (bcz czqsci wierzchniej)

r posiadaj4ca kaPtur'
o kicszonkg na telelirn.
r pgclsz-egka: na zc\!'lliltrz - ny'lorr siatka. wewnqtrz - lt)0% poliestrowy polar

. z-godna z. nonnanti: l:N471. tlN;43'

. napis na kurrce oraz podpince - tlock w kolorze czanrym - wrelkie titery ZARZ{D

ntigc MIEJSKIC:H: 1a'plecach kurtki oraz podpinki wysoko6c liter 2,50 cm. z przodu

kurlkiorazpodpinkipolewejsironiewysoko$cliter]cm'
r kazda kurtka oraz podpinka w-,'posa2ona w etykietg zawieral4ca wszystkie obowiqzujqce

intbrmacle.
Infctrntocjai skladzie tkoninl' zostsnie okreilana na me tce wsts'tej do kurt*L



4/ Ubranie robocze ( bluzn + spodnie ogrodniczki)
o material: bawelna o gramaturze 300 *25 glmz,
o odporny na gniecenie.
r kurczliwoSc do 4 %.

. zaplnana na guzlkl.
r kieszenie g6rne naszywane,
r rnankiety przy rgkawach zapinane na guziki,
. na dole bluzy gumka Sci4gaj4ca.
r kolor czarny.

Snodnie osrodniczki
o karczek przedni oraz podwyLszt.tny karczek tylny,
' regulolvane szelki zapinane z przodu na klamry, z tylnym karczkiem pol4czone taSm4

gumowq niekrgpuj4cq ruch6w,
r zapigcie w pasie na guziki, dodatkowo regulowane gumowym $ciqgaczem,

kieszefi na karczku zapinana na zamek blyskawiczny, dwil n*"yi*. kieszenie boczne,
podwdjna kieszeri na prawej noilawce,

o kolana i siedzenie wzmocnione.
r kolor czarny.
Informacja o skladzie tkaniny zostanie

Wymagania og6lne

okreflona na metce wsqytej do blu4t oraz spodnl

Odziet' robocza i ochronnl pnLe'tnuczonr dla pracownikdw zatrudnionych do prac
pasie drogoryym.

ll OdzieL robocza i ochronna powit Lna spelniai wymagania okredlone w Polskich Normach.

2/ Kurtki winny byc oznakowane el:mentami odblaskowymi zgodnie z Polsk4 Norm4
PN- EN 471. Odziez ostrzegawc;r,a o intensywnej widzialnoSci do uzytku profesjonalnego.

3l Gwarzurcja rninimum l2 miesigc,y.

zapinana na guziki.



WARUNKI DOSTAWY

OD?-TEZ, ROBOCZA I OCHRONNA
- ODZIEZ WIf,RZCHNIA

l/ T'ransportodzte|v roboczej iochronnej odbyrvai sig bgdzie na koszt iryzyko Dostawcy do
Zarz4du Drog Mie.jskich na adres:
- larzad Drog lvliejskich. 03 - lg4 \Varszawa. ul. Goldapska 7.

2/ Wykonawca zape\ ni transport , rozladunek na wskazane miejsce w magizynie Zarz4du
Dr6g Miejskich.

3l f)ostawa bgdzie realizowana sukcesywnie na podstawie zgloszenia telefonicznego przez
Zamawiajqcego z lrl,-sto dniowr.m wyprzedzeniem terminu dostawy. potwierlzonego
pisemnre.

4/ odzieL powima by'c dostarczon;lw indywidualnych opakowaniach.

5/ Do kazde.i sztuki odzieLy musi byc zal4czona informacja zaw'rerajqca co najmrriej nazwg
producenta. infbrmacjg o skladzie tl..aniny oraz sposob prania i konsenvacji (na wszywkach).

6l Wvkonawca zoborvi4zuje sig do dostarczenia oryginaln,-j odzieiy z gwarancjami
producenta i wvkonau.cl - potrvier Jzonymi dokumentami gwarancyjnym.

7l Gwarancja minirnum 12 miesigc y od daty dostawy.

8/ Wykonawca zobora'iqzuje sig do usunigcia wszelkich wad ob.igtych gwarancj4 oraz
dokonania poprawek gdyby okazalo sig 2e wyrob ich wymaga, r.v czasie nie dlu2szym ni2 2l
dni roboczl'ch od chwili pisemnego zgloszenia. Zgloszenia zloLone po godzinie 1500 s4
traktowane jako zlozone w nastgpr)ym dniu roboczym. W przypadku niemoznoSci usunigcia
wad Wykonawca zapeutia wymialrE wadliwego towaru na now),.

9l Termin rozpoczqcia dostawy po zawarciu umowy w terminie ustalonym przez.
Lamawiaiqcego, a zakoriczenia do r;nia 30. 1 1.2016 roku.
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. dnia .....2016r.

( Il\, llrrn ott' r' o - t, d:A' a. d d r e.\ )

OFERTA
Niniejszym skladamy otj.9-:f:itgpowaniu na: dostarvy w 2016 roku odziety roboczeji ochronnei - oDzIEZ wtnnzcHNlA - zgodnej z opisem przedmiotu zam6wienia

0znaczony m: DP Zl 132 I Al 16

Cena netto (bez VAT) zl: ... ,..... slownie zlotvch

VAT. ,,. %

Cena brutto (z VAT) zl: .. slownie zlotych:

zobowi4zujemy sig wykonad przedmiot zsmdwienia w terminie do dnia 30.11,2016 r,,
pocz4wsz-v od dnia zawarcia umowy

Przedmiot zamriwienia zrealizujemy zgodnie z opisem i wymaganiami Zamawiaj4cego.

Termin wa2no$ci oferty (zwi4zania z ofert4) wynosi 30 dni, pocz{wszy od dnia zlotenia
oferty.
W przypadku uznania naszej oferty z& najkorzystnie"iszq udzielimy gwarancji
Ra ..... pocz{wszy od dnia zakofczenis umowy. /.

/Podpis osoby ulnoco\ anej lub upowa2nionej/
W zalqczeniu/-:
- OSwiadczenie Wykonalvcy;
- Formularz cenow)/
- O3wiadczenie - Infbrmacja Wykc'nawcy o skladzie tkaniny, poszczeg6lnych wyrob6w
- Kopia KRS lub odpowiednio c'Cpis z Centralnej Ewidencji i Inlbrmacji o dzialalnoSci

gospodarczej. poSwiadczone ptzt:z Wykonawc7 za zgodno$c z oryginalem. Wydruk odpisu
z KRS ze strony internetowej jes'. r6wnowazny oryginalowi;

/- niepotrzebne skreSlic



Nr sprawy: DPZll3zlNl6
I,'OR}IULARZ CENOWY

Warto6d brutto
wszystkie ceny i warto$ci winny byi r*yr*o
miejsc po przecinku

NETTO (BEZ VAT) zl:

Slownie zl:

Slownie zl:

Wyrotry , urz4dzenia i inne elementy

Bluza olimpiika
Kurtka wielosezonow

Ubranie robocze (bluz-a + spodnie

Warto$d
brutto

(iloczyn
pozycji

z kolumn 4 i

Podpis ipieczjd
Wykonawcy / Wykonawc6w



oSwrancznmn wyroNAwcy

Niniejs4rm, w zwiqzkuj*ryjtry*,g:m ns: dorrrny ', 2o16 rokl odzrcf roboczcji ochronnej - oDiErEZ urIERizcHNIA - ?secj z opiLm przcdmiotu za66wienia

Oznrczony m: DP 7l l32t Nl6

Oiwirdcerm w imieniu:

rdrrs

ic rpchirm wrrunki u ddu w pottglmrfu olsncthno pfle, Zurwirjlcogo w
zrprorzeniu do rkhdrnir ofclt

Pieczg(, wykonawcy Podpis osoby umocowanej lub upowa2nionej



OSWIAI}CZENIE
Informecjr wylonrwcr o rlbdde snniny, pocrcros6hych nyroMw

Postgpowanie oanaczone Nr: DZpll 3Zl Nl6

Lp. Nr pozycji
formularzr
oe|lowGlo

Arortymcnt - nrzwr Nrrwr E$Gdrh
(tl*v) Sktrd proccntowy (%) tkrniny

I I Bezrgkawnik I
2

2. 'l Bbrza olimpijka

3. 3 Kurtka wielosezomwa,
dtuga%-typu5wl

4. 4 Ubranie robocze (bluza
+ spodnie ogrodaiczki)

Data

Pogis i piccztd
Wykmawcy I Wykonawc6w


