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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
WYKAZ ASORTYMENTU 

 

Lp. ODZIEŻ MEDYCZNA 
Szacunkowa 
ilość w skali 
roku w szt.¹ 

Cena  brutto/ 
sztuka 

1 2 3 4 

1. 

FARTUCHY LEKARSKIE DAMSKIE 
różne rozmiary; kolorystyka: biel optyczna; rękaw długi; fason taliowany; zapięcie na 

napy; dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna kieszeń na piersi, na górnej kieszonce 
naszywka logo (wskazane wg. Zamawiającego) wraz z naszytą nazwą stanowiska,  

tkanina o gramaturze 165-210 g/m², 
skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 

temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3% 

30 36,00  

2. 

 
FARTUCHY LEKARSKIE MĘSKIE 

różne rozmiary; kolorystyka: biel optyczna; rękaw długi; zapięcie na napy; dwie kieszenie 
na wysokości bioder, jedna kieszeń na piersi, na górnej kieszonce naszywka logo 

(wskazane wg. Zamawiającego) wraz z naszytą nazwą stanowiska,  
tkanina o gramaturze 165-210 g/m², 

skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 
temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3%  

 

20  36,00 
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3. 

 
BLUZA MEDYCZNA DAMSKA 

różne rozmiary; wkładana jest przez głowę, pod szyją wykończona jest w kształcie V, 
posiada rozporki po bokach, taliowana, krótki rękaw, dwie kieszenie dolne oraz jedna 

mniejsza górna z naszywka logo (wskazane wg. Zamawiającego) wraz z naszytą nazwą 
stanowiska, długość bluzy sięgająca do bioder, tkanina o gramaturze 165-210 g/m², 

skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 
temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3%.  

 
Kolorystyka : biel, turkus, malina, łosoś, szary, jasnoniebieski, wiśnia, granat, fuksja, 

limonka, grafit, żółty, kawowy, fuksja 
 

50  25,00 

4. 

 
BLUZA MEDYCZNA MĘSKA 

 różne rozmiary; wkładana jest przez głowę, pod szyją wykończona jest w kształcie V, 
krótki rękaw, dwie kieszenie dolne oraz jedną mniejszą górną, naszywka logo (wskazane 

wg. Zamawiającego) wraz z naszytą nazwą stanowiska, długość bluzy sięgająca do 
bioder, tkanina o gramaturze 165-210 g/m², 

skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 
temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3%.  

 
Kolorystyka : biel, turkus, szary, grafit, granat, jasnoniebieski, zielony. 

  

20  25,00 

5. 

 
SPODNIE  MEDYCZNE MĘSKIE 

różne rozmiary; długie spodnie o prostym kroju, guma w pasie oraz wiązanie za pomocą 
troczków, dwie kieszenie boczne; tkanina o gramaturze 165-210 g/m², 

skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 
temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3%. 

 
Kolorystyka : biel, turkus, szary, grafit, granat, jasnoniebieski, zielony. 

 

20  24,00 
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6. 

 
SPODNIE  MEDYCZNE DAMSKIE 

 różne rozmiary; spodnie damskie o klasycznym kroju z prostymi nogawkami.  Z gumką w 
pasie; dwie kieszenie z przodu. Spodnie zapinane są na suwak oraz guzik; tkanina o 

gramaturze 165-210 g/m², 
skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 
temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3%.  

 
Kolorystyka : biel, turkus, malina, łosoś, szary, jasnoniebieski, wiśnia, granat, fuksja, 

limonka, grafit, żółty, kawowy, fuksja. 
 

50 24,00  

7. 

 
SPÓDNICA MEDYCZNA 

różne rozmiary; spódnica o prostym fasonie,  z tyłu zamek błyskawiczny oraz zapięcie na 
guzik, po bokach gumki; tkanina o gramaturze 165-210 g/m², 

skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 
temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3%.  

 
Kolorystyka : biel, turkus, malina, łosoś, szary, jasnoniebieski, wiśnia, granat, fuksja, 

limonka, grafit, żółty, kawowy, fuksja. 
 

50 22,00 
  

8. 

 
ŻAKIET MEDYCZNY DAMSKI  

różne rozmiary, żakiet damski z krótkim rękawem, zapinany na napy, półokrągły dekolt, 
taliowany, dwie kieszenie na biodrach i jedna kieszonka na piersi z naszywka logo 
(wskazane wg. Zamawiającego) wraz z naszytą nazwą stanowiska, długość bluzy 

sięgająca do bioder, tkanina o gramaturze 165-210 g/m², 
skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 
temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3%. 

  
Kolorystyka : biel, turkus, malina, łosoś, szary, jasnoniebieski, wiśnia, granat, fuksja, 

limonka, grafit, żółty, kawowy, fuksja. 
 

50 25,00 
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9. 

 
SUKIENKA MEDYCZNA 

różne rozmiary, sukienka z krótkim rękawem, zapinana na zamek, półokrągły dekolt, 
taliowana, dwie kieszenie na biodrach i jedna kieszonka na piersi z naszywka logo 

(wskazane wg. Zamawiającego) wraz z naszytą nazwą stanowiska, długość do kolan, 
tkanina o gramaturze 165-210 g/m², 

skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; 
temp. prania 90 stopni; kurczliwość do 3%. 

  
Kolorystyka : biel, turkus, malina, łosoś, szary, jasnoniebieski, wiśnia, granat, fuksja, 

limonka, grafit, żółty, kawowy, fuksja. 
 

10 35,00  

10. 

 
KOMPLET MEDYCZNY (DAMSKI) 

różne rozmiary, w skład kompletu wchodzi: bluza i spodnie  lub spódnica;  
Bluza: wkładana przez głowę, dekolt V, krótki rękaw, dwie kieszenie na wysokości bioder 
i jedna na piersi, z naszywka logo (wskazane wg. Zamawiającego) wraz z naszytą nazwą 

stanowiska, 
Spodnie: na gumie, dodatkowo wiązane na troczki, dwie kieszenie,  

Spódnica: prosty krój, z tyłu zamek błyskawiczny oraz zapięcie na guzik, po bokach 
gumka, z kieszeniami na biodrach, 

tkanina o gramaturze 165-210 g/m², skład: 33-50% - bawełna, 50-67% - poliester; temp. 
prania 90 stopni; kurczliwość do 3%. 

  
Kolorystyka : biel, turkus, malina, łosoś, szary, jasnoniebieski, wiśnia, granat, fuksja, 

limonka, grafit, żółty, kawowy, fuksja, zielony. 
 

600 47,00 
  

  SUMA X 36 130,00 
 

¹ Podana ilość ma charakter orientacyjny i ZAMAWIAJĄCY ma prawo zamówić mniejszą albo większą ilość towaru. 
 
 


