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ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.7.2019 – Załącznik Nr 6 – Część Nr 1  

ODZIEŻ ROBOCZA – CZĘŚĆ NR 1 

1. Dostawa odzieży roboczej - Zadanie 2 - Kurs barmańsko-kelnerski, dietetyki oraz z cukiernictwa- zajęcia specjalistyczne  

realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. 

żywienia i usług gastronomicznych; T. Technologii Żywności uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Typ 

projektu 1a),  

2. Dostawa odzieży roboczej - Zadanie 4 - Rolnictwo precyzyjne/agrotronika oraz mechanika precyzyjna- zajęcia specjalistyczne  

realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego umożliwiające uczniom ZSP/2 kierunków: T. 

agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa, T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych (typ projektu 1a) oraz doposażenie pracowni podstaw konstrukcji 

maszyn i warsztatów szkolnych dla zawodu T. mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (typ projektu 1 c), 

3. Dostawa odzieży roboczej - Zadanie 10 - Organizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych we współpracy i u pracodawców. 

Typ projektu 1 a). 
 

ODZIEŻ ROBOCZA 

L.P. 
Poz.  

w budżecie 
Nazwa towaru Ilość Szczegółowy opis 

Zadanie Nr 2  

1 22 odzież robocza do gastronomii 40 

20 kompletów strojów kucharskich niezbędnych do pracy w kuchni składające się z: 

 spodni, długie w gumkę, do pasa, uniwersalne, kolor biały, minimum 35% bawełna, gramatura 

minimum 210g/m
2
, kolor biały. 

 bluzy, zapinana na kryte napy dwurzędowo, z kompletem wkładanych guzików, podkrój szyi 

wykończony stójką, cięcia lekko modelujące z boku oraz środkiem tyłu, rękawy krótkie lub 

dopuszczalne długie, wykończone zaokrąglonymi mankietami z możliwością wywinięcia, 

tkanina: maksimum 65% poliester / minimum 35% bawełna, gramatura minimum 210g/m
2
, 

kolor biały 

 zapaski, długość 60 cm, paski do wiązania w talii, dół i boki wykończony obrębem, tkanina do 
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65% poliester / minimum 35% bawełna, gramatura minimum 245g/m
2
, kolor bordowy 

 nakrycia głowy – czapka budyniówka, koło ułożone zakładkami, wszyte w wysoki wywijany 

otok, w otoku z tyłu wszyta guma dopasowująca, tkanina :do 65% poliester/ co najmniej 35% 

bawełna, gramatura co najmniej 245g/m
2
. Kolor biały. 

5 szt. rozmiar M, 5 szt. rozmiar L, 5 szt. rozmiar XL, 5 szt. rozmiar XXL.  

Na bluzach po lewej stronie naszyte logo szkoły. 

oraz 

20 kompletów strojów kelnerskich niezbędnych do pracy w sali obsługi oraz za barem, 

składające się z: 

Dziewczęta 

 bluzka kelnerska zapinana na guziki, podkrój szyi w kształcie litery V, wykończony 

kołnierzykiem, zaszewki dopasowujące piersiowe i pionowe, rękawy wykończone mankietem 

z możliwością wywinięcia, tkanina: 65% poliester / 35% bawełna, gramatura maksimum 

100g/m
2
, kolor biały 

 zapaska, długość 60 cm, paski do wiązania w talii, dół i boki wykończony obrębem, tkanina do 

65% poliester / minimum 35% bawełna, gramatura minimum 245g/m
2
, kolor bordowy 

Chłopcy: 

 koszula kelnerska, rękawy krótkie wykończone podwinięciem, zapinana na guziki, podkrój 

szyi wykończony kołnierzem, karczek na barkach z podwójnej warstwy tkaniny, tkanina: 65% 

poliester / 35% bawełna, gramatura maksimum 100g/m
2
 

 zapaska, długość 60 cm, paski do wiązania w talii, dół i boki wykończony obrębem, tkanina do 

65% poliester / minimum 35% bawełna, gramatura minimum 245g/m
2
, kolor bordowy. 

Wykonane z materiałów odpornych na zabrudzenia 

Na bluzkach kelnerskich męskich i damskich naszyte logo szkoły. 

Zadanie Nr 4  

1 53 

środki ochrony indywidualnej: 

m.in.: fartuch ochronny, 

rękawice ochronne, nakrycie 

głowy, komplet 

16 

Ubranie robocze – w skład jednego kompletu wchodzą: spodnie, marynarka, buty robocze, fartuch 

ochronny, kamizelka ostrzegawcza, kamizelka ocieplana, rękawice materiałowe, czapka z 

daszkiem z regulacją zapięcia z tyłu.  

 

1. Spodnie i marynarka wykonane z materiału: bawełna minimum 35% oraz poliester. 
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Podwójne szycie oraz zapięcie na guziki. Kolor niebieski. 

Ubrania w następujących rozmiarach: 

Rozmiar S: Wzrost 164 cm, obwód pasa 72 – 76 cm, obwód klatki piersiowej 84 – 88 cm, 

buty – trzewiki S1 -ze sznurowadłami rozmiar: 40 - 42 

Rozmiar M: Wzrost: 170 cm, obwód pasa 82 – 86 cm, obwód klatki piersiowej 92 – 96 cm, 

buty robocze – trzewiki S1 -ze sznurowadłami rozmiar: 42 - 43 

Rozmiar L: Wzrost 176 cm, obwód pasa 90 – 94 cm, obwód klatki piersiowej 100 – 104 cm, 

buty – trzewiki S1 -ze sznurowadłami rozmiar: 44 - 46 

2. Fartuch ochronny męski, wykonany z materiału bawełna (35%), poliester (65%), o 

gramaturze minimum 280g/m
2
. w kolorze niebieskim, zapinany na guziki.  

3. Rękawice robocze skóra bydlęca, pięciopalcowe. Przeszywane tylko przy palcach. 

4. Czapka drelichowa z daszkiem w kolorze niebieskim z regulacją zapięcia z tyłu. 

5. kamizelka ostrzegawcza w kolorze żółtym lub zielonym, z co najmniej jedną taśmą 

odblaskową na wysokości pasa – preferowane zapięcie na rzep. 

6. kamizelka ocieplana – wierzchnia warstwa wykonana z materiału wodoodpornego z 

zapięciem na suwak bądź guziki. 

 

Ilości ubrań roboczych w danym rozmiarze, zostaną określone przez Zmawiającego w umowie. 

 

Zadanie 10  

1 110 
ubrania robocze dla 

stażystów/praktykantów 
230 

20 kompletów strojów kucharskich niezbędnych do pracy w kuchni składające się z: 

 spodni, długie w gumkę, długość do pasa, uniwersalne, kolor biały, minimum 35% bawełna, 

gramatura minimum 210g/m
2
, kolor biały. 

 bluzy, zapinana na kryte napy dwurzędowo, z kompletem wkładanych guzików, podkrój szyi 

wykończony stójką, cięcia lekko modelujące z boku, oraz środkiem tyłu, rękawy krótkie lub 

dopuszczalne długie, wykończone zaokrąglonymi mankietami z możliwością wywinięcia, 

tkanina: maksimum 65% poliester / minimum 35% bawełna, gramatura minimum 210g/m
2
, 

kolor biały 

 zapaski, długość 60 cm, paski do wiązania w talii, dół i boki wykończony obrębem, tkanina do 

65% poliester / minimum 35% bawełna, gramatura minimum 245g/m
2
, kolor bordowy 

 nakrycia głowy – czapka budyniówka, koło ułożone zakładkami, wszyte w wysoki wywijany 
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Zamawiający wymaga udzielenia minimum 6 miesięcznej gwarancji wyłącznie na obuwie.  

otok, w otoku z tyłu wszyta guma dopasowująca, tkanina: do 65% poliester/ co najmniej 35% 

bawełna, gramatura co najmniej 245g/m
2
. Kolor biały. 

5 szt. rozmiar M, 5 szt. rozmiar L, 5 szt. rozmiar XL, 5 szt. rozmiar XXL.  

Na bluzach po lewej stronie naszyte logo szkoły. 

oraz 

20 kompletów strojów kelnerskich niezbędnych do pracy w sali obsługi oraz za barem, 

składające się z: 

Dziewczęta 

 bluzka kelnerska zapinana na guziki, podkrój szyi w kształcie litery V, wykończony 

kołnierzykiem, zaszewki dopasowujące piersiowe i pionowe, rękawy wykończone mankietem 

z możliwością wywinięcia, tkanina: 65% poliester / 35% bawełna, gramatura maksimum 

100g/m
2
, kolor biały 

 zapaska, długość 60 cm, paski do wiązania w talii, dół i boki wykończony obrębem, tkanina do 

65% poliester / minimum 35% bawełna, gramatura minimum 245g/m
2
, kolor bordowy 

Chłopcy: 

 koszula kelnerska, rękawy krótkie wykończone podwinięciem, zapinana na guziki, podkrój 

szyi wykończony kołnierzem, karczek na barkach z podwójnej warstwy tkaniny, tkanina: 65% 

poliester / 35% bawełna, gramatura maksimum 100g/m
2
 

 zapaska, długość 60 cm, paski do wiązania w talii, dół i boki wykończony obrębem, tkanina do 

65% poliester / minimum 35% bawełna, gramatura minimum 245g/m
2
, kolor bordowy 

Wykonane z materiałów odpornych na zabrudzenia. 

Na bluzkach kelnerskich męskich i damskich naszyte logo szkoły 

oraz 

190 kompletów ubrań roboczych (68 kpl damskich, 122 kpl. męskie), wykonanych z materiału  

o gramaturze minimum 280 g/m
2
. Komplet składa się ze spodni ogrodniczek i bluzy w kolorze 

niebieskim. Dodatkowo koszulki polo (68 damskich, 122 męskie) wykonanych z bawełny  

z poliestrem, rękawki bez ściągaczy, gramatura min. 170g/mkw., szwy boczne, zapięcie na guziki 

pod szyją. Czapka drelichowa z daszkiem w kolorze niebieskim z zapięciem regulowanym z tyłu. 


