Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Znak: NV-2/18
Formularz Cenowy

Wyszczególnienie asortymentu

Parametry oferowane przez wykonawcę

Liczba
asortymentu

a

b

d

Lp.
Bluza polarowa/softshell haft

1

kolor: zielony,materiał: 100% poliester, gramatura: min. 290 g/m²,zapinana na
zamek na całej długości,górna część i rękawy obszyte tkaniną typ softshell,dwie
dolne kieszenie zapinane na zamki, dolny szew ze sznurkiem umożliwiającym
regulację obwodu, dwie przednie kieszenie z patkami umieszczone symetrycznie po
obu stronach klatki piersiowej, możliwość wpięcia do kurtki wielofunkcyjnej
opisanej w pkt.14, logo: umieszczone na lewym rękawie – haft,podział na
Damskie/Męskie

200

Kurtka ocieplana wielofunkcyjna nadruk

2

kolor: zielony, materiał: 100% poliester (ortalion), możliwość wpięcia bluzy
opisanej w ust. 13, zapinana na zamek przykryty patką, dwie kieszenie dolne
przykryte patką, w pasie zastosowany sznurek umożliwiający regulację obwodu,
kieszeń typ "napoleonka" oraz kieszeń zewnętrzna, odpinany kaptur, klejone szwy,
logo umieszczone na lewym rękawie – nadruk, podział na Damskie/Męskie

112

Bluza robocza (wzmacniana) haft
3

kolor: zielony, materiał: 35% bawełna/65% poliester, gramatura: min. 280 g/m²,
zapinana na zamek zabezpieczony dodatkowo patką, mankiety zapinane na napy,
min. 4 kieszenie zewnętrzne, logo umieszczone na lewym rękawie haft

40

Spodnie robocze do pasa
4

kolor: zielony, materiał: 35% bawełna/65% poliester, gramatura: min. 280 g/m²,
kieszenie boczne wpuszczane, kieszeń tylna oraz dwie kieszonki boczne przy
kolanach, dodatki przy patkach i kieszeniach, podział na Damskie/Męskie

192

Spodnie robocze wzmacniane do pasa
5

kolor: zielony, materiał: 35% bawełna/65% poliester,gramatura: min. 280 g/m²,
rozporek zapinany na zamek błyskawiczny lub nap przykryty patką, otwarta kieszeń
umieszczona z tyłu spodni, wzmocnienia na kolanach

40

Kurtka ocieplana robocza haft

6

kolor: zielony, materiał: minimum 55% bawełna, gramatura: min. 265 g/m²,
gramatura ociepliny: min. 210 g/m², zapinana na zamek przykryty patką zapinaną
na napy, cztery kieszenie zewnętrzne zapinane na napy: dwie umieszczone
wysokości klatki piersiowej i dwie boczne, wodoodporne cechy tkaniny
zewnętrznej, odpinany kaptur, logo umieszczone na lewym rękawie - haft

22

Kurtka wodoochronna

7

kolor: odcień zieleni, wodoodporny materiał np. plavitex, gramatura: min. 350
g/m², kurtka z kapturem i dwiema bocznymi kieszeniami przykrytymi patkami,
zapinana na napy przykryte plisą, regulacja rękawów, otwory wentylacyjne pod
pachami, obustronnie zgrzewane szwy

20

Wartość
jednostkowa
netto
zł

Wartość netto
zł
(d x e)

Stawka
podatku
VAT
%
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zł
(e x g)

Wartość brutto
zł
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e

f

g

h

i

Bluza bawełniana zapinana pod szyję haft

8

kolor: zielony/brązowy /czarny, materiał: minimum 60% bawełna, gramatura: min.
280 g/m², zapinana pod szyję na zamek, długi rękaw, ściągacze na dole bluzy i przy
rękawie, dwie kieszenie z przodu zapinane na zamek, logo: umieszczone na lewym
rękawie – haft

20

Krótkie spodnie robocze (typu bojówki)
9

kolor: zielony/brązowy /czarny, materiał: min. 35% bawełna, gramatura: min. 65%
bawełna, kieszenie boczne wpuszczane, kieszeń tylna, kieszenie na bokach
nogawek, podział na Damskie/Męskie.

83

Czapka ocieplana haft
10

kolor: czarna lub zielona, wywijana, warstwa zewnętrzna: 100% poliester, o
gramaturze min. 260 g/m², ocieplana wkładką o gramaturze min. 80 g/m², logo –
haft

110

Czapka letnia z daszkiem haft
11

kolor: zielony, materiał: 65% poliester, 35% bawełna, usztywniany daszek i przód
czapki, zapinana na zatrzask z możliwością regulacji, logo: umieszczone na środku
nad daszkiem – haft.

…..…………………………………………
Miejscowość i data

110

……………………………………………………………….
Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

