Specyfikacja sortów - załącznik do zapytania ofertowego an.spr.SA.143.8.2021
lp

sort

opis

ilość [szt.]/
cena [zł]
netto/brutto

1

ubranie robocze
letnie/zimowe
(całoroczne)

kl. III a i b - Wyrób trwale
oznakowany znakiem CE
Spełnia wymagania norm:
PN-EN ISO 13688:2013 Odzież
ochronna. Wymagania ogólne
PN-EN
343:2003+A1:2007+AC:2009
Odzież ochronna. Ochrona przed
deszczem
wodoszczelność klasa min.3
oddychalność klasa min.3

40/……...

Ubranie składające się z kurtki i
spodni, wraz z podpinkami
polarowymi, chroniące przed
wpływem czynników
atmosferycznych
takich jak: opady atmosferyczne,
wiatr, wilgoć
pełna rozmiarówka, również
damska
kolor: ciemna zieleń, oliwka, khaki,
odcienie brązu
2

czapka zimowa

kl. III a i b ● Materiał: min. 170 g/m2
● Podszewka min. 100 g/m2
● Dodatkowe ocieplenie
kożuchem wewnątrz czapki
● Podpinane guzikami
elementy osłaniające uszy
min. 300 g/m2
● Usztywniany daszek
● Kolor: ciemna zieleń,
oliwka, khaki, odcienie
brązu
● Produkt spełnia normę EN
340

40/……...

3

czapka letnia

kl. I, II i III a i b - Czapka z
daszkiem, 5 paneli, otwory
wentylacyjne, wykonana z bawełny
o gramaturze min. 170 g/m2
spersonalizowany nadruk

115/……...

4

buty robocze

kl. III a i b - Buty posiadają

40/…….

certyfikat CE.
Spełniają wymagania normy EN
ISO 20345:2011 Klasa S3
obuwie sięgające za kostkę
5

koszula robocza

kl. III a i b Kolor: ciemna zieleń, oliwka, khaki

40/……..

Gramatura: min. 160 g/m²
Skład: 100% bawełna
spersonalizowany nadruk
6

rękawice robocze

kl. I, II i III a i b - rękawice spełniają
parametry normy EN 420 oraz
posiadają znak CE

150/…….

7

spodnie
antyprzecięciowe

uzupełnienie stanów - Spodnie
spełniają normy EN 381-5

10/……...

8

rękawice ocieplane

kl. III a i b - Produkt spełnia
wymogi normy EN-388, kat.
ochronna 2

40/……...

9

wkładki filcowe do
butów

kl. I, II - ocieplacz w kształcie
skarpety
całość wykonana z włókniny
filcowej.

40/……...

10

kalosze z wkładką
ocieplającą

kl. I, II - Produkt w II kategorii
środków ochrony indywidualnej.
Artykuł spełnia normę PN-EN ISO
20347

74/……...

11

kurtka
przeciwdeszczowa

kl. I, II zgodna z normą
EN ISO 13688:2013

74/……...

