
Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawa kurtek softshell i koszulek polo dla 

inspektorów WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.345.2018) 

 

 

1. Oferowane kurtki softshell i koszulki polo muszą być nowe, kompletne  

i zdatne do użytku oraz spełniać szczegółowe wymagania opisane poniżej. 

2.  Wymagania stawiane kurtkom softshell (94 sztuki): 

a) wykonana z wytrzymałej i elastycznej tkaniny składającej się w +- 95% z 

poliestru i w +- 5% z elastynu, 

b) zapinana na zamek błyskawiczny zakończony ochraniaczem podbródka 

wyposażony w wewnętrzną listwę przeciw wiatrową z suwakiem 

wyposażonym w przywieszkę – elastomer z logo PIORIN (Załącznik nr 4), 

c) z impregnacją hydrofobową – membrana min. 5000, oddychalność min: 

3000g/m
2
/24h, 

d) wyposażona w kaptur zintegrowany z kołnierzem, klin pod pachami zapinany 

na zamek błyskawiczny, regulację obwodu mankietu zapinaną na rzepy, dół 

kurtki regulowany elastycznym ściągaczem ze stoperami dla indywidualnego 

dopasowania, min. 3 kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, w tym dwie 

boczne i jedna piersiowa, 

e) dodatkowo wyposażona w nadruk termo transferowy z nazwą instytucji z logo 

(Załącznik nr 5), umieszczony na przodzie na prawej piersi w kolorze 

białym/popielatym, 

f) dostępność w wersji damskiej i męskiej, 

g) kolorystyka wersji damskiej (rozmiary od XS do XXL): denim melanż, 

h) kolorystyka wersji męskiej (rozmiary od S do XXXL): denim melanż, 

i) rozkład rozmiarów kurtek: 

 

Rozmiar Ilość sztuk wersji 

damskiej męskiej 

XS 1 x 

S 6 1 

M 26 x 

L 13 10 

XL 13 13 

XXL 4 1 

XXXL x 6 

Razem 63 31 

 

Przedstawiona tabela rozmiarów ma charakter wstępny i może ulec  zmianie w 

zależności od wybranego kroju kurtki. Ostateczna tabela rozmiarów zostanie 

potwierdzona przy zawieraniu umowy, 

j) gwarancja 24 miesiące od daty dostawy. 

3. Wymagania stawiane  koszulkom polo (94 szt.): 

a) dostępność w wersji damskiej i męskiej, 

b) wykonana w 100% z bawełny o gramaturze 220 gsm, 

c) krótki rękaw, 

d) kołnierzyk zapinany na trzy guziki, 

e) krój regular fit, 

f) kolor jasny szary melanż (lub zbliżony),  
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g) dodatkowo wyposażona w nadruk termo transferowy z nazwą instytucji z logo 

(Załącznik nr 5), umieszczony na przodzie na lewej piersi w kolorze 

ciemnogranatowym, 

h) rozkład rozmiarów: 

 

Rozmiar Ilość sztuk wersji 

damskiej męskiej 

S 10 1 

M 25 1 

L 16 14 

XL 8 7 

XXL 4 6 

XXXL x 2 

Razem 63 31 

 

 


