
Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy : ....................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .....................................................................................................................................................................................................

Lp. Opis asortymentu Jedn.
miary

Ilość
szacunkowa

Cena jedn.
netto

Wartość 
netto

Cena jedn. 
brutto 

Wartość brutto Oferowany
model 

1. Fartuch damski: długość przed kolano, lekko 
dopasowany, z długim/krótkim rękawem, 
podkrój szyi wykończony w kształcie litery V      
z kolorową lamówką. Zapinany na metalowe 
(nierdzewne) napy, dwie kieszenie dolne oraz 
jedna na lewej piersi, wykończenia rękawów 
oraz kieszonek kolorową lamówką. 
W rozmiarach 34 - 56

 Szt. 2

2 Żakiet damski z krótkim rękawem, zapinany na 
nierdzewne napy. Kontrastowe wstawki przy 
szyi, rękawach i kieszeniach. Podkrój szyi 
wykończony w kształcie litery V. Dwie dolne 
kieszenie umieszczone symetrycznie oraz górna 
kieszeń umieszczona na lewej piersi. Kolor biały 
z wstawkami w kolorze do wyboru przez 
Zamawiającego.
W rozmiarach 34 - 56 

Szt. 220

3 Spódnica damska na pasku z wszytymi po 
bokach gumami, zapinana z tyłu na zamek 
i guzik, wyposażona w rozcięcie w dolnej części.
Kolor do wyboru przez Zamawiającego.  
W rozmiarach 34 - 56

Szt. 40

4 Spodnie damskie na pasku z wszytymi po bokach
gumami, zapinane z przodu na zamek i guzik, 
wysoki stan, wyposażone w dwie wpuszczane 
kieszenie biodrowe, nogawki lekko zwężane.
Kolor do wyboru przez Zamawiającego.
W rozmiarach 34 - 56

Szt. 180



5 Marynarka męska wykończona stójką, krótki lub 
długi rękaw. Wyposażona w dwie dolne 
symetrycznie umieszczone kieszenie oraz 
kieszeń na lewej piersi. Zapinana na nierdzewne 
napy. Kolor biały.
W rozmiarach 44 – 62

Szt. 15

6 Spodnie męskie na pasku ze szlufkami oraz 
wszytą gumą po bokach, zapinane z przodu na 
metalowy zamek i guzik, wysoki stan, tył 
z odciętym karczkiem, wyposażone w dwie 
wpuszczane kieszenie biodrowe, nogawki proste.
Kolor biały. 
W rozmiarach 44 - 62

Szt. 15

RAZEM

Wymagania dotyczące odzieży medycznej:
Odzież medyczna uszyta z tkaniny o składzie 50% poliestru i 50% bawełny, gramatura 180-185 g/m2.. Temperatura prania - pranie przemysłowe 85ºC, pranie domowe
60ºC, kurczliwość max 2%.

Do oferty należy dołączyć:
1. Karty technologiczne tkanin potwierdzające powyższe parametry.
2. Katalog lub stronę katalogową z zaznaczeniem zaoferowanego modelu.
3. Tabele standardowych oferowanych rozmiarów.
4. Próbki materiałów wraz z kolorystyką. 
5. Oświadczenie o możliwości wykonania odzieży niestandardowej (większe rozmiary).

                 …........................................                                                                                                      …............................................................
miejscowość, data                                                                                                        pieczęć i podpis osoby uprawnionej
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