
  Załącznik nr 2
           

                           OFERTA CENOWA
Zadanie nr 1 – Kurtka zimowa.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Kurtka  zapinana  na  suwak  z  dodatkowym
zapięciem  na  napy,   ma  odsuwany  kaptur
z  troczkami  z  możliwością  ściągnięcia,  rękawy
kurtki regulowane na rzep, możliwość ściągnięcia
kurtki  w  pasie  i  dopasowania  jej  do  sylwetki
użytkownika.
Kieszenie:
-  od  strony  zewnętrznej  5  kieszeni,  z  czego
2 dolne zapinane na napy, na górze 1 na suwak, 1
na  napy,                           
- od wewnętrznej strony dodatkowo 1 kieszeń 
Tkanina: 
- powłoka poliester powlekany PCV
- wyściółka 100% poliester 
- podszewka 100% poliester tafta

szt. 280

Zadanie nr 2 – Gumofilce.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Wykonane  z  gumy,  cholewa  wykonana
z  włókniny  zapewniającej  ciepło,  stanowią
ochronę przed zimnem, przesiąkaniem wody oraz
wilgocią,  podeszwa  urzeźbiona,  antypoślizgowa,
dobrze dopasowują się do nogi dzięki czemu nie
zsuwają się podczas pracy i lepiej  zabezpieczają
przed dostaniem się do wnętrza wody.

para 170
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Zadanie nr 3 – Trzewiki.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Wykonane ze  skóry naturalnej,  sięgające  kostki,
podeszwa  antypoślizgowa,  olejoodporna  (SI),
stalowy  nosek  wytrzymały  na  uderzenia
i zgniecenia (SB) kolor czarny.

para 200

Zadanie nr 4 – Buty męskie typu klapki.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Powinny  posiadać  wkładkę  z  profilem
ortopedycznym,  powinny  zapewnić  komfort
termiczny  stóp  poprzez  posiadanie  certyfikatu
"obuwie  dla  stopy  wrażliwej"  lub  stosowanie
cholewki  i  wkładki  ze  skór  naturalnych
nie  farbujących,  spód  przeciwpoślizgowy,  kolor
biały,  cholewka  pełna  perforowana,  możliwość
regulacji tęgości

para 90

Zadanie nr 5 – Buty damskie typu klapki.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Powinny  posiadać  wkładkę  z  profilem
ortopedycznym,  powinny  zapewnić  komfort
termiczny  stóp  poprzez  posiadanie  certyfikatu
"obuwie  dla  stopy  wrażliwej"  lub  stosowanie
cholewki  i  wkładki  ze  skór  naturalnych
nie  farbujących,  spód  przeciwpoślizgowy,  kolor
biały,  z dwoma paskami i regulacją tęgości.

para 40
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Zadanie nr 6 – Czapka ocieplana zimowa.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Czapka  z  daszkiem  z  poliamidu,  ocieplana,
wewnątrz  watowana,  podszewka  akrylowa  w
miejscach chroniących uszy oraz w tylnej części,
tkanina  zewnętrzna  100%  poliamid,  podszewka
100%  akrylowa  +  100%  bawełna,  wypełnienie
100% poliester.

szt. 200

Zadanie nr 7– Płaszcz przeciwdeszczowy.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Płaszcz  przeciwdeszczowy  z  poliestru
powlekanego  PCV  płaszcz  przeciwdeszczowy.
Szwy  zgrzewane.  Kaptur  stały.  Zapinanie
na  podwójną  listwę  na  zatrzaski.  Rękawy
raglanowe.  Gumka  wewnątrz  nadgarstków.
2  kieszenie,  otwór  na  plecach  umożliwiający
wentylację,  otwory  wentylacyjne  pod  pachami.
Skład: 100% poliester powlekany PCV od strony
wewnętrznej

szt. 160

Zadanie nr 8 – Rękawice ochronne.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Wykonane  z  poliestru,  powlekane  latexem,
zakończone  ściągaczem,  latex  o  chropowatej
strukturze zapewniający dobrą chwytność bez jej
usztywnienia,  odporne  na  ścieranie  i  rozdarcie,
elastyczne, nie kurczą się w kontakcie z wodą.

szt. 160
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Zadanie nr 9 – Spodnie ocieplane typu ogrodniczki lub spodnie do pasa + bluza.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Wykonane z bardzo wytrzymałej tkaniny,
powłoka  65%  poliester,  35%  bawełna
o gramaturze 180 g/m2, wyściółka 100%
poliester  o  gramaturze  180  g/m2,
podszewka  190T  poliester  tafta
możliwość  regulacji  w  pasie  dzięki
guzikom oraz w długości szelkami, które
mają  w tylnej  partii  dodatkową gumkę,
dwie  boczne  kieszenie  i  jedna  z  tyłu
na  nogawce,  dodatkowo dwie  kieszenie
w  górnej  partii  spodni,  w  tym  jedna
na  suwak,  w  skład  zestawu  wchodzi
kurtka + spodnie ogrodniczki lub spodnie
do pasa.
Spodnie  typu  ogrodniczki  – na  klapie
duża  kieszeń  zapinana  na  rzep,
możliwość  regulacji  szerokości  w pasie
dzięki zapięciu bocznym na guziki oraz
wszytą  gumkę  w  pasie,  dwie  boczne
kieszenie  z  naszytymi  dodatkowymi
kieszeniami  zewnętrznymi  kieszeniami
zapinanymi  na  rzep,  miejsca
na  nakolanniki,  rozporek  zapinany
na metalowy suwak.
Spodnie  do  pasa -  5  kieszeni,
wzmocnienie  na  tylnych  kieszeniach,
2  naszyte  kieszenie  kolanowe
pozwalające na wymianę nakolanników,
rozporek zapinany na zamek metalowy.

kompletów 60
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Bluza -  5  kieszeni  w tym 3  z  patkami
na rzepy, możliwość regulacji szerokości
rękawa  przy  mankiecie,  dół  bluzy
zakończony  listwą  ze  ściągaczem
na gumkę.

Zadanie nr 10 – Ubranie drelichowe 2-częściowe spodnie do pasa + bluza.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Tkanina  65%  poliester  i  35%  bawełana,
gramatura  320g/m²,  podwójne  i  potrójne
szwy  oraz  ryglówki  wzmacniające
dodatkowo  miejsca  szczególnie  narażone
na rozerwanie.
Spodnie  do  pasa –  5  kieszeni,
wzmocnienie  na  tylnych  kieszeniach,  2
naszyte  kieszenie  kolanowe  pozwalające
na wymianę nakolanników.
Spodnie typu ogrodniczki – na klapie duża
kieszeń  zapinana  na  rzep,   możliwość
regulacji  szerokości  w  pasie  dzięki
zapięciu  bocznym na  guziki  oraz  wszytą
gumkę w pasie,  dwie boczne kieszenie z
naszytymi  dodatkowymi  kieszeniami
zewnętrznymi kieszeniami zapinanymi na
rzep,  miejsca  na  nakolanniki,  rozporek
zapinany na metalowy suwak. 
Bluza  - 5 kieszeni w tym 3 z patkami na
rzepy,  możliwość  regulacji  szerokości
rękawa  przy  mankiecie,  dół  bluzy
zakończony  listwą  ze  ściągaczem  na
gumkę.

kompletów 340
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Zadanie nr 11 – Koszula flanelowa.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Koszula  flanelowa  w  kratę,  100  %  bawełna.
Gramatura  120  g/m².  Zapinana  na  guziki
plastikowe,  długi  rękaw,  mankiety  zapinane  na
guziki,  jedna  kieszeń  na  piersi,  kołnierz
wykładany.

szt. 400

Zadanie nr 12 – Buty gumowe.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Buty gumowe typu kalosz, wykonane z wysokiej
jakości  gumy,  wodoodporne,  idealne
na  deszczową  pogodę,  wysoki  przegub
ułatwiający  wygodne  wkładanie  i  zdejmowanie
obuwia

para 190

Zadanie nr 13 – Czapka letnia

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Czapka drelichowa, 65% poliester, 35% bawełna,
usztywniany  daszek  i  przód  czapki,  zapinana
na  zatrzask  z  możliwością  regulacji,  idealne
do  ochrony  przed  słońcem,  szeroka  gama
kolorów. 

szt. 200

Zadanie nr 14 – Rękawice ochronne

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Materiał 100% dzianina bawełniana, powleczona para 48

Zał. Nr 2 do SWZ – Oferta cenowa - DZP.3320.18.21                                                                                                                                                                                                                                                                      6 z 9        



w  części  dłoniowej  podwójną  warstwą
nitrylu,odporne  na  uszkodzenia  mechaniczne
ścieranie,  przecięcie,  przekłucie,  z  mankietem
ochronnym, powlekane nitrylem w całości.

Zadanie nr 15 – Rękawice drelichowe, wzmocnione robocze.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Rękawice  drelichowe  wzmacniane  skórą,
wzmocnienie  wewnętrznej  strony  dłoni  oraz
palców i kostek po zewnętrznej stronie.

para 48

Zadanie nr 16 – Kombinezon.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Kombinezon  roboczy,  65%  poliester,  35%
bawełna.  Zapinany  z  przodu  na  zamek
błyskawiczny   pod  taśmą  ze  skosu.  Kołnierz
koszulowy. 2 górne kieszenie nakładane, zapinane
pod  klapką  na  zatrzaski.  2  skośne  kieszenie
na  wysokości  pasa.  2  kieszenie  na  ręce.
Na  plecach  1  kieszeń  nakładana  i  1  kieszeń
na miarkę.  Dół  rękawów zapinany na  zatrzaski.
Talia regulowana gumką. Nogawki proste.
MATERIAŁY:
65% poliester, 35% bawełna, 245 g/m².

szt. 20
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Zadanie nr 17 – Saperki robocze

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Ze skóry wodoodpornej licowej, gładkiej i trwałej,
antyelektrostatyczne,  podeszwa  antypoślizgowa,
odporna na oleje, benzynę, podszewka z wysokiej
jakości skóry bydlęcej o wysokim współczynniku
przepuszczalności pary wodnej.

para 20

Zadanie nr 18 – Fartuch roboczy drelichowy.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Wykonany  z  65%  poliester,  35%  bawełna,
240g/m²,  zapinany na guziki,  długi  rękaw,  dwie
kieszenie boczne, 1 kieszeń na piersi

szt. 40

Zadanie nr 19 – Fartuch wodoodporny.

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna
cena brutto 

Przeznaczony  do  stosowania  w  przemyśle
spożywczym,  wykonany  z  tkaniny  poliestrowej
powlekanej PCV. Wykonany z lekkiej i miękkiej
tkaniny, posiadający regulację na pasku szyjnym.
Odporny  na  działanie  wody,  tłuszczów,  soków
trawiennych,  enzymów  oraz  środków
dezynfekujących.  Długość 100-110 cm, szerokość
75-80 cm, kolory jasne pastelowe lub biały.

szt. 170
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Zadanie nr 20 – Czepek kucharski

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Czepek  kucharski  damski  z  daszkiem  i  siatką
obszyty gumką regulującą obwód.
Materiał:

 daszek 100 % bawełna
 siatka 100% poliester
 kolor biały
 rozmiar uniwersalny 

szt. 150

Zadanie nr 21 –Czapka Kucharska

Asortyment
Producent, nazwa 

handlowa
j.m. Ilość 

Jednostkowa
cena netto

Stawka
podatku VAT

Jednostkowa
cena brutto

Łączna
cena netto 

Łączna cena
brutto 

Czapka kucharska:
- typu toczek
- kolor biały
- wykonana z 35 % bawełny i 65 % poliestru lub 
100% bawełna 
- obwód 50 cm (+/-15 cm)
- z tyłu głowy plastikowy regulator umożliwiający
dopasowanie czapki do obwodu głowy. 
- wysokość 9 cm (+ 2 cm)  

szt. 20
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