Załącznik Nr 3
Wykaz i ilości sortów
Należy dostarczyć sorty na okres 2020 – 2022 wg poniższego zestawienia :
Lp.

Jedn. miar

ilość

szt.
szt.
szt.
par
szt.
szt.
par
par
par
szt.
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420
420
420
210
70
70
36
3
70
35
6

szt
par
par
par
par
szt.

420
3000
3000
1800
900
405

Nazwa sortu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ubranie robocze typ „szwedzki”
Koszula robocza
Czapka letnia
Trzewiki robocze
Ubranie ocieplane
Czapka zimowa
Buty gumowe
Buty ocieplane
Buty filcowo-gumowe
Kurtka ocieplana
Kamizelka ocieplana /
bezrękawnik/
Podkoszulka bawełniana
Rękawice wzmacniane skórą
Rękawice powlekane latexem
Rękawice dziane powlekane gumą
Rękawice drelichowe
Ręcznik frotte

Wszystkie sorty powinny być dostarczone w minimum czterech rozmiarach.
Szczegółowa rozmiarówka będzie podawana przy każdorazowym zamówieniu.
Dodatkowo w/w sorty powinny spełniać następujące wymagania:
1.

Ubranie robocze dwuczęściowe typ „szwedzki” materiał o gramaturze 300g/m² ,
tkanina 100% bawełna, kolor szary lub granatowy (z kolorowymi wstawkami),
zapewniająca stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu,

 spodnie typu „ogrodniczki” wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia
stabilność rozmiarów po wielokrotnym praniu. Podwójne szwy, szyte widoczną, mocną
nicią. Duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucia,
kolor szary lub granatowy (z kolorowymi wstawkami) wzmocnienia:
- przód spodni na linii kolan i ud, tył spodni na górnej części podwójny materiał,
- kieszenie po obu stronach spodni i na klapce z przodu - zasuwane na suwak,
zabezpieczona patką na rzepy.

 bluza zapinana na guziki, kolor szary lub granatowy (z kolorowymi wstawkami),
sięgająca do środka bioder , wzmocnienia:
- na rękawach w części tylnej od dołu do linii powyżej łokcia
- kieszenie: dwie boczne na dole bluzy i jedna w górnej części bluzy po lewej
stronie z patką na rzepy( kieszenie jednakowej wielkości)
- z tyłu napis Energetyka Cieplna Skierniewice w dwu rządach wielkość liter 3 cm,
wykonany farbą do tkanin w kolorze czerwonym.

2. Buty przemysłowe:
Trzewiki przemysłowe (BEARFIELD KO2 S3 lub równoważne) Trzewik za kostkę.
podnosek kompozytowy szeroki. Wkładka antyprzebiciowa kompozytowa. Wierzchnia
część buta ze skóry, odporna na absorbcję wody przez czas 60min. Podeszwa olejoodporna,
antyelektrostatyczna posiadająca właściwości antypoślizgowe, kolor czarny lub brązowy.

3. Ubranie ocieplane kolor szary lub granatowy (z kolorowymi wstawkami) :
materiał o gramaturze min. 300 g/m², tkanina 100% bawełna
- kurtka zakrywająca biodra, tkanina dekatyzowana,
- kurtka zaopatrzona w dwie kieszenie po obu stronach u dołu, jedna wewnątrz na
wysokości piersi.
- z tyłu napis Energetyka Cieplna Skierniewice wykonany farbą do tkanin w kolorze
czerwonym
- spodnie do pasa z kieszeniami bocznymi.
 Kurtka ocieplana z kapturem – jw. w ubraniu ocieplanym plus kaptur odpinany ,
zapinana na suwak kostkowy z dodatkowym zapięciem na napy. Fluorescencyjne pasy
w kolorze srebrnym o szer.5 cm na dole kurtki i na rękawach. Napis ( 2 cm) E C wykonany
farbą do tkanin w kolorze czerwonym z przodu po lewej stronie na wysokości piersi.
4. Buty ocieplane :
- ze skóry naturalnej, lekkie podeszwy poliuretanowe, antypoślizgowe z wkładką
antypotną, sznurowane lub na suwak, kolor czarny lub brązowy.
5. Czapka letnia – typu beasboll, bawełniana 100%z regulacją, usztywniony daszek i przód
czapki, kolor szary lub granatowy (z kolorowymi wstawkami),
6. Czapka zimowa – typu narciarka z podwójnej tkaniny z domieszką wełny.
7. Koszula – Tkanina: 100% bawełna, produkcji krajowej gramatura: 180g z kieszonką na
piersi, apretura przeciwkurczliwa zgodnie z normą .
8. Buty gumowe –guma 100 % przemysłowe.
9. Buty gumowo- filcowe – guma 100%.

10. Kamizelka ocieplana - bezrękawnik, powłoka 100 % poliester, wyściółka 190 T
poliester taffta, podszewka 100 % poliester o gramaturze 300 g /m², zapięcie na suwak,
pikowany w dużą kratę, dwie boczne kieszenie zapinane na suwak kostkowy, kolor szary
lub granatowy z kolorowymi wstawkami.
11. Podkoszulka bawełniana 100% bawełna, gramatura min180, z logiem firmy po lewej
stronie na piersi, kolor pomarańczowy lub niebieski.
12. Rękawice robocze wzmocnione skóra miękka o kolorze jasnym.
13. Rękawice robocze dziane powlekane gumą w części chwytnej.
14. Ręcznik frotte – 100% bawełny. Rozmiar 70 x140cm.Gramatura: 700g. Mix kolorów.

