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ZAPROSZENIE

dosk富adaniaofert

nadostaweodzie之yroboczejdlapersoneluDolnoSlaskiegoSzpitaiaSpecjalistycznego

im,丁,MarciniakaweWrocfawiu

Zam6wienieowartoScimnjejszejniZkwotyok「e§ionewprzepisachwγdanychnapodstawieart.4pkt8ustawyzdnia29stycznia

2004roku-P「aw°Zam6wiehpublieznych(Dz.∪.z2015「,DOZ.2164tekstiednoIitvzD6之n置Zm.)

t.Zamawiajacy:

Do!noSiaski Szpital Specjalistyczny im.T.Marciniaka　-　Centrum Medycyny

RatunkoweJ,ui.Gen,A,E,Fieidorfa2,54-049Wroclaw,

KRSOOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGONOO6320384

tel・713064439,faks713064867,maii:t.WySOCki@szpjtai-ma「Cinjak.wrocIaw,Pi

Ad「esst「onyintemetowejZamawla」aCegO:WWW.SZPitai-marCiniak.wrociaw,Pi

l書○　○pisprzedmiotuzam6wienia,　CPV18110000-3

P「Zedmiotemzam6wie両as亀dostawγOdzieZyroboczejdiapersoneIuszpitalauszytejztkaninyp「zeznaczon句

na odzie之robocz争dla personeIu s山之by zdrowia RADUS PRO o masie powie「zchniowej175g/m2,Sktad

tkaniny:65%po=este「(PES),35%bawe小a.

1)Garsonkadlalekarek-SZt,30:Zakiet+SP6dnica,「OZmia「32-54,k010「biatyodpowiadaj争cypaIeciekoIor6w

tkaninyRADUSPRO‥kol.6010‥Zakietzwykfadan.ymk〇両e「zem)ta"owany,Zakryw到acybiod「a,ZaPinany

naWsokogatunkowe.napyzapinaj争∞,∞najmniej4,WyCieciepodszyjawdek01ttypuV-neCk'r?kaw

kr6tk主　dwie kieszenIe Z PrZOdu biuzy o wym.17cmx19cm(±1cm)I jedna g6「na kieszeh o

Wym"12cmx13cm(±1cm)-POIewejst「Onie).iSp6dnicap「OSta,ZPaSkiemzapinanymnaguzik,ZWSZytymj

§c向ga平amizgumkipobokach'd山goS6spednicypropo「qionalnado「OZmia「u(60cm-80cm)(±1cm),Z

rozcieciemZtylusp6dnicylOcm,ZWSZytym(krytym)zamkiemztyiu,

2)Garsonka dlaleka「ek　-　SZt.105:之akiet　+　spodnie,rOZmiar　32-54,k0lor biaty

Odpowiadaj争cypaieciekoIor6wtkanInyRADUS PRO-ko上6010:之akietzvykfadanymkctnie「zem,

ta‖owany,Zakryw明Cy biodra,ZaPinany nawysokogatunkowe napyzapinaJ争∞,C○na」mniej4,WyCleCie

POdsz煽WdekoIttypuV-neCk,rekawkr6tk主dwiekieszeniezprzodubiuzyowym.17cmx19cm(±1cm)i

jednag6makieszehowym・12cmx13cm(±1cm)-POiewejstronie).Spodnied山gieZPaSkiemzapinanym

naguzikizwszytymipobokachgumkamipeiniacymi「OieSciagaczy)WyPOSaZonew.szlufki,Zamekwszyty

Z PrZOdu(kryty),nOgaWkip「oste vyposaZone w dwie boczne,WSuWane kieszenleijedn争kieszeh na

nogawceowym.17cmx19cm.(±1cm).

3)Ub「aniedlarehab冊antek-SZt.26:bluza+spodnie,rOZmiar32-54,k0lorub「aniaodpowiadaj争cy

Paiecieko!or6wtkaninyRADUSPRO-koi,41111,Biuza,Wktadanaprzezgtow手,Zak「ywaj cabiod「a,

WyCieciepodwdek01ttypuV-neCk,「ekawk「6tki~dwiekieszeniez.p「ZOdubluzyowym・17cmx19cm(±1cm)i

jednag6makieszenowym.12cmx13cm(±1cm)-peiewqstronie).SpodniedfugleZPaSkiemzapinanym

naguzikizwszytymipobokachgumkamipeini争cymi「OIeSciagaczy,WyPOSaZonew.sziufkLzamekwszyty

Z P「ZOdu(kryty),nOgaWkiproste vyposaZone w dwie boczne,WSuWane kieszenleijedn争kieszeh na

nogawceowym.17cmx19cm.(±1cm),

4)PrzedluZonvZakiet dla「ejest「atorekisekretarek medycznych-SZt.40:rOZmia「32-54,-k010r

Odpowiadaj争cypaleciek0lo「6wtkaninyRADUSPRO-koi.2805:P「zed山ZonyZakietzwykねdanym

kofnie「zem言aliowany,ZaPinany navysokogatunkowe napyco najmniej5,WyCiecie pod sz煽P6fokragte

lubdek01ttypu V-neCk,r?kaw k「6tki,trZy kieszeniez przodu,na doIedwie nakfadane kieszenie ovym.

17cmx19cm(±1cm〉i jedna g6ma kieszeh o wym.12cmx12cm(±1cm)-　POIewej st「onie.

ZamawIa脆CydQpuScijaSniqszyodciehgranatuniZko/oroAreS/onywpa/ecieko/ordw2805.

5)Ub「anie dIa pieleqnia「ekitechniczek-SZt.510:bluza+SPOdnie,rOZmiar32-54,koIo「ubrania

Odpowiadaj争cy paIecie kolor6w tkaniny RADUS PRO　　-　　koi,　4111:

Bluza,Wkfadanap「ZeZgtOWe,Zak「ywaj争cabiodra,γCieciepodsz涙awdek01ttypuV-neCk了ekawkfotki,

dwiekieszeniezprzodubiuzyovym.17cmx19cm(±1cm)ijednag6makieszehowym.12cmx13cm(±1cm)

-P01ewej s什Onie.Spodnie d山gie z paskiem zapinanym na guzikiz wszytymi po bokach gumkami

Petni争cymi「0鳴§ci争gaczy,WyPOSaZone w三ZlufkL zamek wszyty z p「zodu(kryty)'nOgaWkip「OSte

vyposa之OneWdwieboczne,WSuWanekieszenIeijedn争kieszehnanogawceowym.17cmx19cm.(±1cm).

6)Ubranie d!a Dieleaniareki techniczek-SZt,80:bIuza　+　sp6dnica,「OZmia「32葛54,koior

Odpowiadaj争cy palecie k010r6w tkaniny RADUS PRO　　-　　koi.　4111:

Biuza,Wkfadana p「zezgtowe,Zakrywa」aCa biodra,WyCleCie pod szyJaP61ok「争gtelubdek01ttypuV-neCk,

「ekaw kr6tki,dwie kieszenie z p「zodu bIuzy o wym.17cmx19cm(±1cm)ijedna g6「na kieszeh9

Wym.12cmx13cm(±1cm)一P01ewejst「Onie).Sp6dnicap「OSta,ZPaSkiemzapinanymnaguzik,ZWSZytymI



Sci争ga?Zamizgumkipobokach,dtugoS6sp6dnicypropor函nalnado「ozmia「u(60cm-80cm)(±1cm),Z

「OZC時elemZty山SP6dnicylOcm,ZWSZytym(krytym)zamkiemztytu1

7)里「a聖早a.「at!買喜子具二jZL,1皇_聖竺十SP.9drie,「OZmia「32胡:Odp中空a車CyPa早e
k010「6wtkanInyRADUSPRO-ko上2359:Biuza,Wkfadanaprzezgtowe,Zakrywajacabiod「a,WyCi?Cie

POdszyj争wdek01ttypuV-neCk,「ekawkrofki,dwiekieszeTiezp「zodubiuzyowym.17cmx19cm(±1cm)i

jednag6makieszehowym.12onx13cm(±1cm)-P01ewe」St「Onie).SpodniedlugIeZPaSkiemzapinanym

naguzikizwszytymipobokachgumkamipe柚acymi「oIeSci弓gaczy,WyPOSaZonew.szlufkLzamekwszyty

Z PrZOdu(kryty),nOgaWkiproste vyposa之One W dwie boczne,WSuWane kieszenleijedna kieszeh na

nogawceovymok.17cmx19cm.(±1cm).

8)Ub「aniedlaiekarzv-SZt.110:bluza+spodnie,rOZmiar40-62,kolo「bjatyodpowiadaj争cypaIecie

koIor6wtkaninyRADUSPRO-k°上6010:Bluzazakrywaj争cabiodra,Wk0lo「zebialym,Zko柚e「zemw

StQjk写,ZaPinana na vysokogatunkowe napy,C○na」mniej5szt,rekaw k「6tki,na doie dwie nakfadane

kieszenieowym.20x20cm.ijednag6rnakieszehovym.12×13cm.,POleweJSt「Onie"SpodniekIasyczne

biate,vyPOSaZone wgumke w pasie oraz szluflti.Spodnie z rozporkiem,ZaPinane na zamekwszyty z

P「ZOdu(kryty)iguzik・2wsuwa,nePrZedniekieszenie.Nogawkip「oste.

9)Ub「anie dia pjeIeaniarzvi teChnik6w　-　SZt.28:bIuza　+　spodnie,rOZmiar　40-62,koIor

Odp°Wiadaj争cy palecie k010r6w tkaniny RADUS PRO-ko上4111:Biuza zak「ywaj争ca biodra,

Wktadana p「ZeZ glowe,Z dek01tem typu V-neCk,rekaw k「6tki,trZy kieszenie z przodu na d01e dwie

nakfadanekieszenjeowym.20cmx20cm(±1cm)ijednag6makieszehowym・12cmx13cm(±1cm)一PC!

iewejstronie).Spodnjedfugiezpaskiemzapinanymnaguzikizwszytymipobokachgumkamipe掴acymI

「OI?§ci争gaczy,vyPOSa之OneWSZlufkLzamekwszytyzp「zodu(kryty),nOgaWkip「oste wyposa之OneWdwie

boczne,WSuWanekieszenieijedn争kieszehnanogawceovymok.17cmx19cm.(±1cm).

10)里「a半里「ato中豊竺二空1年b忠十jPOdnt「ozrlia「.40:62,早?「Odpowiad申CyPa早e

koior6wtkaninyRADUSPRO-koi,2359:Biuzazakrywaj弓cabiodra,Wkねdanap「zezgtowe wγCi印e

POdszyjawdek01ttypuV-neCk,「ekawkr6tki,trZykieszeniezp「zodunadoledwienakfadanekieszenieo

Wym.20cmx20cm(±1cm)ijednag6「nakieszehowym.12cmx13cm(±1cm)-P01ewejst「Onie).Spodnie

dfugie z paskiem zapinanym na guziki z wszytymi po bokach gumkami petniacymi「oie Sciagaczy,

WyPOSaZone w szlufki,Zamek wszyty z p「ZOdu(kryty),nOgaWkip「OSte vyPOSa之One W dwie boczne,

WSuWanekieszenieijedn争kieszehnanogawceowymok.17cmx19cm.(±1cm).

11)UbraniedIarehab冊ant6w-SZt.8:bluza+SPOdnie,「OZmiar40-62,koIorodpowiadaj争cypalecie

k01or6w tkaniny RADUS PR○○koI,4111;BIuza zakrywaj ca biodra,Wkねdana przez glowe,Z

dek01tem typu V-neCk,rekaw k「6tki,t「Zy kieszenie z przodu na d01e dwie nakfadane kieszenie owym.

20cmx20cm(±1cm)ijednag6「nakieszehowym.12cmx13cm(±1cm)一POiewejstronie).Spodnied山giez

PaSkiemzapinanymnaguzikizwszytymipobokachgumkamipetniacymi「oieSci争gaczy,yPOSa之On?VI(

SZlufki,Zamekwszytyzp「ZOdu(kryty),nOgaWkip「OSte vyPOSaZonewdwieboczne,WSuWanekieszenieI

jednakieszehnanogawceowymok.17cmx19cm.(±1cm).

12)Ub「anie dia sanita血SZek-SZt.170:bluza+SPOdnie,rOZmiar32-54,k010r Odpowiadajacy

Paleciek010「6wtkaninyRADUSPR○○k0l,2419:Bluzazakrywajacabiod「a,Wktadanaprzezg†ow?,Z

dekoItemtypuV-=eCk,「?kawk「6tki,dwiekieszen.iezprrodubiuzyovym.17cmx19cm(±1cm)言ednag6rna

kieszeh o vym.0kato12cmx12cm-POieweJ StrOnie.Spodnie dtugie,WyPOSaZone w dwie boczne,

WSuWane kieszenieijedn争kieszeh na nogaw∞O Wym.17cmx19cm.(±1cm)"Spodnie wi争zane na

t「OCZek,Zdodatkow争gumkawpasie.

13)里「a車型San聖書聖二誓L空士l聖二SPOd「ie,「9Zmi千丁40-62∴k叩「Odpowi空aj争cy,P空Cie

k0lo「6wtkanlnyRADUSPR○○koI.2419;BIuzazakrywaj争cabiodra,Wktadanap「zezgtowe,Zdek01tem

typuV-neCk,kr61ki「与kaw,dwiekieszenie叩rZOdubiuzyowym.20cmx20cm(±1cm),jednag6「nakieszeh

Ovym.12x13cm(±1cm)-P01ewe」St「Onie.Spodnied山giezpaskiemzapinanymnaguzikizwszytymipo

bokachgumkamipe踊るcymiro吟Sci争gaczy・WyPOSaZ〇㌢wszlufkLzamekwszytyzp「zodu(kryty),nOgaWki

PrOSte WyPOSaZonewdwieboczne,WSuWanekieszenieijedn争kieszennanogawceowym.17cmx19cm.

(±1cm).

14)Fartuch dla kuchenkowvch賀SZt.160:「OZmia「32-54,koIor odpowiadaj争cy paIecie k0lor6w

tkaninyRADUSPR○○koI,5216:Fa血Chdamskizvyk†adanymko仙erzem,d山gi「ekaw,ZaPinanyna

napywysokogatunkowe(minimum6)・dwiekieszeniezprzoduowym.20cmx20cm(±1cm),jednag6ma

kieszehowym,12x13cm(±1cm)poiewejst「Onie・

Dostarczana odzieZ powinna by6vvykonana sta「annieiestetyczniewyko czona,Sciegikrawieckie

P「OSte,Odpowiedniodob「anedo「Odza」u Odzie之y,Ciag†e,niep「zervanewjednakowe」Odiegto§ciod

brzeg6wtkaniny,Obrzu∞niapowinnyby6vvykon叩enamaszynachtypuOveriockzmaszynowym

PrZyC単erlZbednychczeScimaterialu・Szwywn岬誓aChzespoIehr6Znychcz写§ciodzieZyjakiprzy

POdwin-eC-aCh nie powinny powodowa6Sci争ganla-Zma「SZCZenia tkaniny.Szwy przy kieszeniach

wzmocnione po zewn?trZne」StrOnie,W odzie之y m?Skiej pod pachamizabezpieCZenie szw6w w

POStaCIrygIi.Zastosowane napy powinny by6estetyczne,WySOkiejjakoSci,Wyt「Zymate na P「anie

przemys†owe,Odpo「ne na rdze.Zamkib†yskawiczne powimy by6estetyczne,WySOkiejjako§ci,

umo之Iiwla」争Ce tatWeiszybkie korzystanie z nich,Odpome na p「anie przemystowe.Zastosowane



guzikimaj争by60dpomenauszkodzeniaiznieksztat∞niapodczasp「asowania,WytrZyma†enap「anie

PrZemyStoWe.

D°∞ny P「Zedmiotu zam6wienia nale之ywkalkuiowa6vvykonanie na ka之dej sztu∞Odzie之y napISu

haftem o treSci"Szpita=m・T.Marciniaka?,wysokoS6min.8mm,SZe「OkoS6min.80mm,CZCionka

丁imesNewRoman,POgrubion争ku「SyWanag6mejlew句kieszenibIuzy,之akietu,fartucha-nlClaO

k010rZekont「astuj争cymzk0loremodzie之yodpomanaodbarwjenia.

Zamawla」争CyPrZySktadaniukaZdo「azowegozam6wieniadoktadnieokre§iirozmiarodzie之yoraziio§6

WPOSZCZeg6Inychg川PaChzawodowych,

WpIZyPadkuos6bnietypowychZamaYiajacyzobowi争zujesjedodokonaniadodatkowychobmia「6w

np.uda,bicepsuitp.zgodniezzaiecenlemWykonawcy.
111"Wykazwymaganychdokument6wodWykonawcy:

1)Wype掴onyd「uk"OFERTAWYKONAWCY-

2)Wype柚ony"F°「muIarzcenowy".

3)Aktualny wpis wtaSciwego rejestru,uP「aWniajacego Wykonawce do wystepowanja

WObr°Cieprawnym(POtWie「dzonyzazgodno§6zorygina†emp「zezWykonawce).

4)Wykazwykonanychconaj町niej3dostawodzie之yroboczejodpowiadaj争cychswymrodzajemi

ZakresemdostawomstanowiaCymP「Zedmiotzam6wienia,

iV"!nformacjeosposobiepo「ozumiewaniasieZamawi争j皐cegozWykonawcami:

Wykonawcamo之ezw6d6siedoZamawiaj oegozzapytaniemdot.treScizapytaniaofe直OWegO:

faksempodn「7十3064867,maiiemnaad「esi

t.wvsocki@szpital-ma「Ciniak.w「OClaw.p=ubpisemnie naad「es:

Doino的skiSzpitaISpe旬a"stycznyim・T・Marciniaka,Cen血mMedycynyRatunkowej,ul.Gen.

A.E.Fieldorfa2,54-049W「octaw-najp6Zniejna3dnip「zedupfywemteminuSkladaniaoferf.

V,Spos6bprzygotowaniawysylki:

1)orerfe.naIe之y早面e§ci6w zaklejonej kope「cie.Koperta powinna by6zaad「esowana na

ZamawIa」aCegOiPOSiada6dopisek-。ore巾anadostaw?OdzieZyroboczej"

2)Koperfap叩nnazawiera6WsZyStkiewymaganedokumentyioSwiadczenia,WySZCZeg6ini°neW

Pkt・冊　nlnIe」SZegO ZaPytania ofertowego,POWinna by6　zaadresowana na Zamawiaj cego

ioznaczonapiecz争tkaWykonawcy.

Vl・Miejsceo「aztermipsk富adaniaofert.

Dokumentywymienjonewpk川Iprosimyoprzestanienaad「es:

DolnoSl喜skiSzpitaiSpeQjaiistycznyim,T.Ma「ciniaka,

CentrumMedycynyRatunkowej,

u!.Gen.A.E,Fieidorfa2,54巾49Wroclaw,

SekretariatpokOj190OIpi手t「o,Wterminie18.08,2017「.doaodz.10:00.

0twarcie ofe巾nast争pIW dniu18.08.2017「.o godz.10.15w sa=2930,II pietro segment

administraqi.

V=,Terminzwi争zaniaofe噌:

Wykonawca」eStZWi争Zany SWQj争Oferfa p「ZeZ Ok「es30dniod ostatecznegoterminu skfadanja

Ofe巾

VⅢ,Kryte「ium

PrzywyborzeWykonawcyZamawiajacybedziekierowa†si?najni之SZ Cen争Oferty,

1X・1nformacje vvyborzenajkorzystniejszejofertycenowej

Zamawla」争Cy Zamie§cj na stronieintemetowq w terminie3dni「oboczych=czonych od dnia

ZatWierdzeniarozstrzygnI?Ciap「ZeZDy「ektoraSzpitala.

膨首藤避寒甘①遼


