
 

 

  

 

ROZEZNANIE CENOWE DO PROJEKTU 

" Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika  edycja III.” 

 

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………..  

Adres/siedziba:………………………………………………………………………………..  

NIP:……………………………………………………………………………………………..  

TEL., FAX, MAIL:…………………………………………………………………………..  

Ja niżej podpisany, składam w imieniu …………………………………………………….. którą/e 

reprezentuję, ofertę na dostarczenie odzieży roboczej dla uczniów  z branży gastronomicznej, 

agrobiznes i samochodowej w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego 

pracownika edycja III.” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0041/20-00 realizowanych 

przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 

Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe i zobowiązuje się wykonać je w 

cenie: 

lp Nazwa usługi Specyfikacja usługi Ilość 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Kwota brutto 

1 Spodnie robocze - 

ogrodniczki 

Spodnie męskie robocze 

wykonane z wysokiej 

jakości tkaniny o 

gramaturze 280g/m2 

wzmocnionej poliestrem 

600D. Wyposazona w 

wielofunkcyjne kieszenie i 

wzmocniona w punktach 

szczególnie narazonych na 

przetarcie:kolanach. 

Elastyczne ściągacze 

dopasowujące ubranie do 

ciała 

16 szt   

2 Koszula flanelowa   

Koszula męska 

 

16 szt   

3 Bluza robocza  Bluza męska robocza 

wykonana z wysokiej 

jakości tkaniny o 

gramaturze 280g/m2 

wzmocnionej poliestrem 

600D. Wyposażona w 

wielofunkcyjne kieszenie i 

wzmocniona w punktach 

szczególnie narażonych na 

przetarcie:łokciach i 

ramionach. Elastyczne 

16 szt   



 

 

  

 

ściągacze dopasowujące 

ubranie do ciała 

4 Kalosze z 

kołnierzem 

Kalosze gumowe z 

kołnierzem 

 

4 szt   

5 Trzewik z 

cholewką 

Trzewik roboczy bez 

metalowego noska. 

wykonana ze skóry typu 

"buffalo" o grubości nie 

mniejszej niż 1,6 mm ze 

wstawkami z materiałów 

sztucznych na wysokości 

kostki 

zewnętrzna i wewnętrzna 

jest wykonana z PU/PU 

(dwie różne gęstości 

poliuretanu), podeszwa 

zewnętrzna jest bardziej 

twarda, wewnętrzna 

bardziej miękka 

 

 

16 szt   

6 Koszula Biała Koszula damska 
taliowana kolor biały, 
długi rękaw Skład: 65% 
Polyester , 35%  Cotton 
KOSZULA GALOWA 
DAMSKA L/S, 

22 szt   

7 Koszula Biała Koszula męska taliowana 

kolor biały, długi rękaw 

Skład: 65% Polyester, 

35%  Cotton KOSZULA 

GALOWA MĘSKA L/S, 

2szt   

8 Spódnica Klasyczna spódnica 

kelnerska w kolorze 

czarnym. Wewnątrz 

podszewka także w 

kolorze czarnym. 

Spódnica jest  zapinana 

z tyłu na suwak, na 

dole pod suwakiem ma 

rozcięcie zwiększające 

swobodę poruszania 

się. Wykonana z 

poliestru 

zapewniającego dobre 

zachowanie się w  

praniu 100% Polyester 

8 szt   



 

 

  

 

9 Koszulka Polo Koszulka polo Kolor 

Biały Rozmiar L/S 

krótki rękaw 

2szt   

10 Zapaska Średniej 

długości zapaska  

Długość paska 

do wiązania 90 

cm. Pranie 

domowe w temp. 

do 60°C. 

Bawełna twill. 

Certyfikacja 

WRAP Kolor 

czarny 

8 szt   

12 Bluza kucharska Dzięki wykonaniu z tkaniny 
poliestrowo-bawełnianej, bluza 
kucharska Cross-Over. 
Dodatkowo poręczną kieszeń 
na rękawie oraz wstawki z 
siatki 
pol iestrowej umieszczone 
pod pachami, które ułatwiają 
odprowadzanie ciepła i 
wilgoci. Kolor biały 

12 szt   

13 Spodnie 

gastronomiczne 
Krój unisex — . Rozmiary od 
XS do L . kolor szary 

6szt   

14 Biała czapka 

kucharska 

Podstawowa, bardzo 

uniwersalna biała 

czapka kucharska. Może 

być noszona jako 

wysoka czapka lub "na 

płasko".  Wykonana z 

bawełny. Na górze 

czapki okrągły utwór o 

średnicy 12 cm, 

wykończony 

przewiewną siatką w 

kolorze białym, 

zastosowaną dla 

lepszego odprowadzania 

ciepła. Regulowana 

wielkość za pomocą 

ukrytego pod plisą 

guzika i gumki z 

otworami. Zakres 

regulacji od około 46 

cm do maksymalnych 

61 cm, co pozwala 

dopasować czapkę 

nawet do głowy 

dziecka. Wysokość 

czapki to około 21 cm, 

6 szt   



 

 

  

 

a szerokość plisy 

wynosi 6 cm. 

15 buty ochronne dla 

kucharza 

Lekkie buty kucharskie. Pasek 
niezdejmowalny. Wkładka 
wyjmowalna, cała pokryta 
otworami umożliwiającymi 
przepływ powietrza. Biała 
klamerka z tworzywa 
sztucznego. Podeszwa 
olejoodporna, antystatyczna i 
antypoślizgowa.  Rozmiary 35-
46 

6 szt   

 Towar po zamówieniu powinien być dostarczony w ciągu 5 dni roboczych. 

 

Łączna wartość brutto słownie:  

…................................................................................................................................................  

Oferent oświadcza, iż usługę wykona z należytą starannością.  

………………………………………                          ……………………………………….  

Miejscowość, data                                                              Podpis i pieczątka  

  

  

 


