Załączniknr

l

SzczegóĘ / opis przedmiotu zamówienia.

1. Kuńka

przeciwdeszczowa z podpinką _ męska 21 szt.

opis: Kurtka przeciwdeszczowa z membraną rozpinana z wysoką stójką' zapięcie na zamek błyskawiczny
kostkowy, u dołu dwie boczne kieszenie zapinane na zamek bĘskawicmy kostkowy, na lewej piersi pionowa
kieszeń zapinana na Zamek błyskawicmy kostkowy, rękawy zakoitczone mankietem regulowanym na rzepy, dół
kurtki wykończony na gładko z możliwościąregulacji obwodu gumą zę stoperami. Kaptur zwrjany do kołnierza
z mozliwością regulacji wielkości ZA pomocą Stopera z tyłu kaptura. Wentylacja pod pachami. Na lewym
rękawie w odległoŚci l0 cm ponizej wszycia rękawa naleĘ przykleić i przysryć (emblemat) logo parku
wyhaftowany (wyszyty)

w

g załączonego wzoru.

Opis techniczny kurtki:

Tkanina zasadnicza:
_ wodoszczelność: minimum 20 000 mmlcmz,
- oddychalność:minimum 8 000 glm2l24h,
- podklejone szwy
- kolor oliwka

Opis podpinki:
_ matęriał typu Polartec lub równoważny o gramaturze min.
- stójka
- parabocmych kieszeni z suwakami
_

-

l70

g/m2

mankiety wykończone śclągaczem

- ściągaczdolny regulowany stoperami

2.

Spodnie ochronne lEtnie moro bawełna - męskie 5sŻ.

opis: Krój spodni prosĘ klasyczly' pas z wszytymi po bokach gumami, w przodach spodni dwie boczne skoŚnę
kieszenie, w Ęlnej prawej nogawce kięszeń zapinana trójkątna patką na zatrzask, na bokach nogawek naszytę
dwie kieszenie nakładane przykryte patkami zapinanymi na zatrzaski. Dół nogawek wykończony obrębem'

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor moro
- baweŁra około 857o, poliester około l5%
- zatrzaski mosięzre

3.

Spodnie ochronne letnie trekkingowe - męskie 16 szt.

opis: Profilowane kolana, dwie przednie skośne kieszenie. Co najmniej jedna boczna kieszeń zapinana na
zanek Ęskawicmy. Regu|acja szerokości dołu nogawki za pomocą paska na rzep. Wzmocnienia na kolanach i

po wewnętrznej stronie u dofu nogawek.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor ciemna oliwka

- wzmocnienia na kolanach i wewnętrznej dohej częścinogawek w kolorze czamp.
- materiał szybkoschnący, e|asĘczry, lekki, oddychający Ępu extendo lub równoważny.

4.

Spodnie ochronne zimowe typu sukno- męskie 9 szt.

opis: Krój klasyczny prosty, w przodach spodni dwie boczne skośne kieszenie, w Ęlnych nogawkach kieszenie
zapinane patką na rzepę, na bokach nogawek naszyte dwie kieszenie nakładane przykłyte patkami zapinanymi
narzepę. Dół nogawek wykończony obrębem.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
- kolor ciemna oliwka,
- materiał oddychający, zabezpieczający przed wiatrem wykonany z tkaniny typu sukno. Matęriał trójwarstwowy
składający się z zewnątrz Z wytrzymałej tkaniny, wewnątrz tkanina typu polar, pomiędzy tymi warstwami
membrana poliuretanową spełniająca warunki: wodoszczelnoŚć: minimum l0000 mm H2o' oddychalność:

minimum 800A glm2l24h

5.

Spodnie ochronne zimowe typu softschell lub równoważne

-

męskie 9 szt.

opis: Krój klasyczny prosty, w przodach spodni dwie boczne skoŚne kieszenie zapinane na Zamek, na bokach
nogawek na wysokoŚci uda wentylacja zapnana na zamki. W pasie elastyczna guma wraz z paskiem z
regulatorem. Wzmocnięnia w miejscach narazonych na przetarcia (dół nogawek po wewnętrmej stronie, kolana,

pośladki). Dół nogawek wykończony listwą zapinaną na zattzaski

z

możliwościąregulacji. Krótkie zamki

boczne na dole nogawki.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza'.
- kolor ciemna oliwka,
- wzmocnienia w kolorze czamym
- materiał oddychający, zabezpieczający przed wiatrem wykonany z tkaniny typu softshel| lub równowaznej.
Wewnątrz tkanina Ępu polar - flęece lub równowaŻna. Pomiędzy tymi warstwami męmbrana spełniająca
warunki: wodoszczelność: minimum 8000 mm H2o, oddychalnoŚć: minimum 3000 !m2l24h

ó.

Spodnie ochronne zimowe typu JMP - męskie 3 srt.

opis: ProfiIowane kolana, rozpinany dół nogawek od Zewnętrznej strony, dwie przednie skoŚne kieszenie
zapinane na zamek błyskawiczny. Regulacja szerokoŚci dołu nogawki za pomocą paska na zattzask.
Wzrnocnienia na kolanach, poŚladkach i po wewnętrznej stronie u dołu nogawek.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza'.

i

wodoodporny

z

męmbrana o

proste klasyczne' spódnica typu ołówkowego na podszewce, marynarka

z

wykładanym

-kolor ciemna oliwka, wzmocnięnia

w kolorze

czarnym. Materiał wiatro

parametrach:

- wodoszczelność: minimum l0000 mm H2o,
- oddychalność:minimum 8000 gm2l24h.

UWĄGA:
Za sorty

7.

ił ptlzycji nr2.3.4'

-5.

ó. nalczy zapropollo\\'ac taką sanrą cenę

Ubranie ochronne (spódnica' spodnieo marynarka)

opis: Spodnie

-l

sń.

kołnierzem, zapitana na 3 guziki, kieszenie wpuszczane.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- bawełna z domieszką poliestru ( materiał niepodatny na zgniecenia),
- kolor ciemna oliwka.

8.

Bluzka - damska

16 szt.

opis: B|uzka damska z kołnierzem, zapinana
Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza

na guziki' z dfugim rękawem

_

bawełna,

-

kolor biaty lub kremowy

9.

Bluza polar lOG- męska

11 sŻ, damska3 szt.

opis: Bluza polarowa rozpinana ze stójką, zapięcie na zamek bĘskawiczny' w dołach przodów dwię bocme
kieszenie zapinane na zamek bĘskawiczny, rękawy wykończone Ściągaczem, dół bluzy wykończony na gładko
z mozliwoŚcią regulacji obwodu gumą Ze stoperami. Dla zachowania jednolitościubioru wymaga się' by
dostarczony towar był identyczny jak w roku poprzednim - w jego barwie, kroju, strukfurze materiafu. Na lewej
piersi wykonany haft: 1ŁUŻBA PARKU (12 szt.) i STRAZ PARKU (l sa.) wykonany czcionką Tahoma ó
wysokoŚci 9 mm, kolor haftu kremowy. Bez haftu na lewej piersi l sa.
Na lewym ramieniu haft wykonany wg załączonego wzoru. Czcionka haftu Tahoma 16 pkq interlinia l.
WysokoŚć logo dopasowana do wysokości tekstu
Kolor haftu: litery kremowe; logo Żoko-czamę.
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza:
polar o gramaturze 100 g/m2,
- kolor ciemna oliwka,
- nici dobrane do koloru tkaninv.
-

l0.

Koszula polar _ męska 9

szt.

opis: Koszula polarowa męska, zapinanazprzodu na guziki, rękawy długie zakończone

zapięciern na guzik.
D|a zachowania jednolitości ubioru wymaga się, by dostarczony towar był identyczny jak w roku poprzednim
-

w jego barwie, kroju, strukturze materiału. Na lewej piersi wykonany haft STRAZ PARKU (1 sŻ.) SŁUZBA
PARKU (7 szt.) wykonany czcionką Tahoma o wysokoŚci 9 mm, kolor haftu kremowy. Bez haftu na lewej
piersi I sa.
Na lewym ramięniu haft wykonany wg załączonego wzoru. Czcionka haftu Tahoma 16 pk1, interlinia l.
Wysokość logo dopasowana do wysokości tekstu
Kolor haftu: litery kremowe; logo Żóho-czarnę.

Opis technicznv:
Tkanina zasadnicza
polar o gramaturze 100 glm2,
kolor ciemna ołiwka,
- nici dobrane do koloru tkaniny.
-

UW^GA!
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11. Koszulka

i

polo

l

-

0 nalez1, zaproponov\'ac taką sanlą cenę

damska 12 szt', męska

-

53 szt'

opis: Krótki rękaw ze ściągaczem, koŁrierzyk, na lewej piersi wykonany haft SŁUZBA PARKU (47 szt.) i
STRAZ PARKU (4 sń.), wykonany czcionką Tahoma o wysokoŚci 9 mm, kolor haftu kremowy. Bez haftu na

lewej piersi l4 sa.
Na lewym ramięniu na wszystkich koszulkach haft (małe logo) wykonany wg załączonego wzoru. Czcionka

haftu Tahoma 16 pkt, interlinia l. Wysokośćlogo dopasowana do wysokoŚci tekstu
Kolor haftu: litery kremowe; logo Żóho-czamę.

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- splot materiału siatkowy gramatura 200glm2,
- materiał; ok. 65% bawełna, poliester ok. 35%
- kolor ciemna oliwka

12. Buty

damskie

-

7 szt.

Opis: Czółenka na obcasie Ępu sfupek o wysokości 4-6 cm
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza;
- skóra licowana'
- kolor brązowy

13. Buty

górskie _ damskie

1

para, męskie l8 par

opis: Wysoka cholewka, wysoki gumowy otok nad podeszwą' Szrrurowanę
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza;
- warstwa zewnętrma - bydlęca skóra nubukowabrąz.owa z membraną.
- warstwa wewnęffZna (podszewka) skóra.
_

-

wkładka absorbująca uderzęnia.
podeszwa twarda odpoma na ścieranieo głębokiej rzeźbie z właściwościamisamoczyszczącymi.

14. BuĘ z wkładką ocieplającą _ męskie 21 par

opis: Wysoka cholewka ze skóry cielęcej, wysoki gumowy otok zapewniający dobrą wodoszczelnoŚć i ochronę
palców przed uderzeniami' sznurowane.
Opis techniczny:
- Tkanina zasadnicza

- skóra cielęca
- ocieplenie w postaci wyjmowanego botka.
- wysoki otok gumowy.
_

profilowana grrmowa podeszwa o dobrej prryczepności.
Systęm szybkiego sznurowania

15.

Ochraniacze na obuwie -20 par

opis: Zamek z przodly na caĘ dfugości ukryty, pasek pod podeszwę buta o regulowanej dfugości, ściągacz u
góry ze stoperem

Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza;
- matęriał w kolorzę zielonym, odpomy na uszkodzenia.
- Pasek pod podeszwę buta wykonany z paska gumowego zbrojonego z możliwoŚcią regulacji.

ló.

Rękawice ochronne robocze

- 63

pary

opis: Rękawice standardowe 5_cio palcowe.
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza;
_ Strona chwytna dłoni - dwoina bydlęca,
- strona grzbietowa z drelichu bawełnianego,
- kolor dowolny.

17. Rękawice ochronne

robocze (gumowe) -2 pary

opis: Rękawice standardowe 5-cio palcowe.
Opis techniczny:

Tkanina zasadnicza;
- lateks i kauczuk,
- kolor dowol-ny.

18. Koszula długi rękaw - męska 2sź

opis: Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym z długim rękawem, z przodu zaplnana na guziki. Kołnierz
na odcinanej stojce. Tył z fałdkami po bokach z doszywanym karczkiem tyłu. Na lewym przedzie naszyta
kieszeń o Ściętych rogach. Rękawy długie wszyte w mankiety o rogach okrągĘch zapinane na 2 guziki. Doł
koszuli podwinięty do spodu'
Opis techniczny:
Tkanina zasadnicza
- skład nie mniej niż 55

o/o

Nici

bawełny,

- dobrane do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorze koszuli

19. Koszula krÓtki rękaw - męska 2szt
Opis technicznv
Opis: Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym z krótkim rękawem, z przodu zapinana na guziki' Kołnięrz
na odcinanej stójce. Tył z fałdkami po bokach z dosrywanym karczkiem tyłu. Na lewym przedzie naszyta
kieszeń o ściętych rogach' Rękawy krótkie wszyte w mankiety o rogach okrągĘch zapinane na 2 guzikl Dół
koszuli podwinięty do spodu.

Opis technicznv:
Tkanina zasadnicza

- skład nie mniej niż 55 oń bawełny,

Nici

- dobranę do koloru tkaniny

Guziki

- guziki w kolorzę koszuli

UWAGA:
Zamawiający nie okreŚla szczegÓłowych rozmiarów w/w sottów z uwagi nato, iŻ ustalenie rozmiarów
nastąpi przez Wykonawcę w porozumieniu zZamawiającym.

Wzór haftu (koszulka polo, bluza polar 100' koszula polar 100) na lewym ramieniu

Gorczanski
Park Narodowy
Średnica logo (salamandry) 2,5 cm

Wzór logo Parku (kuńka przeciwdeszczowa z podpinką) na lewym ramieniu

Wymiary Logo:
- wysokość 8 cm
_ szerokoŚć 8 cm
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