
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zapytaniu ofertowym w postępowaniu dotyczącym - zakupu umundurowania fabrycznie nowego dla pracowników 

służby parku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku poz.344) oraz zakup odzieży 

służbowej i odzieży bhp posiadającej certyfikaty CE (zgodny z dyrektywami Unii Europejskiej) według załączonego zestawienia, dla pracowników 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Zestawienie umundurowania i odzieży roboczej 

 

L.p. Asortyment 

Liczba 
sztuk 
lub 
par 

Cena 
netto 
za szt. 

lub 
parę 

Razem 
netto 

Cena 
brutto szt. 
lub pary 

Razem 
brutto 

1 
Mundur męski w kolorze oliwkowozielonym z gabardyny 
(marynarka + spodnie) 

5         

2 
Mundur damski w kolorze oliwkowozielonym z gabardyny 
(marynarka + spódnica) 

2         

3 Kurtka zimowa w kolorze ciemnozielonym 11         

4 Koszula biała długi rękaw damska/męska 28         

5 
Koszula damska/męska w kolorze oliwkowozielonym długi 
rękaw minimum 60% bawełna 

15         

6 
Koszula damska/męska w kolorze oliwkowozielonym krótki 
rękaw minimum 60% bawełna 

34         

7 Kapelusz  2         

8 
Czapka „maciejówka” w kolorze zielonym z wizerunkiem 
orła w koronie z metalu 

2         

9 Krawat zielony 21         

10 
Czapka zimowa z wizerunkiem orła w koronie ,wykonany z 
metalu w kolorze srebrnym 

8         

11 
Półbuty brązowe mundurowe wierzch wykonany ze skóry 
bydlęcej 

15         

12 
Czółenka brązowe mundurowe wierzch wykonany ze skóry 
bydlęcej 

4         

13 Skarpety letnie 102         

14 Pas skórzany w kolorze brązowym 1         

15 Rękawice skórkowe w kolorze brązowym 8         

16 Szalik w kolorze zielonym 17         

17 Półbuty na grubej zelówce skórzane do munduru polowego 32         

18 Trzewiki zimowe męskie do munduru  wyjściowego 12         

19 Kurtka zielona nieprzemakalna z podpinką z polaru 16         

20 Kozaki damskie skórzane w kolorze brązowym 4         

31 
Buty trekkingowe z membraną klimatyczną 20 000/20 000 
wodoodporne, lekkie, przyczepne z dobrze amortyzowaną 
podeszwą samoczyszczącą typu vibram 

13         

22 Spodnie do munduru polowego  30     

23 Spódnica do munduru polowego 4     

24 
Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach 
sz/cz/ziel 

13     

25 
Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach 
sz/cz/ziel 

13     

26 
Kurtka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach 
sz/cz/ziel 

13     

27 
Czapka  polowa z nadrukiem maskującym w kolorach 
sz/cz/ziel 

13     

  Razem umundurowanie 438         



 

              

  wykaz odzieży  służbowej, roboczej i obuwia roboczego  

1 

Kurtka polar damska/męska kolor zielony z warstwy 
termicznej o gr. co najmniej 300gm/cm2, trzy kieszenie 
zapinane na zamek, wzmacniające obszycia tkaniny na 
ramionach bokach i łokciach, obwód dołu kurtki regulowany 
gumką w tunelu. Na lewym rękawie kurtki wyhaftowane na 
trwale logo Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
umieszczone 8 cm poniżej wszycia rękawa oraz 
wyhaftowany napis Świętokrzyski Park Narodowy 
umieszczony z lewej strony przodu mierząc 18 cm od 
złączenia szwu barkowego z odszyciem podkroju szyi.                      

 8         

  

Bluza polar damska/męska kolor zielony z warstwy 
termicznej o gr. 160gm/cm2, trzy kieszenie zapinane na 
zamek, obwód dołu kurtki regulowany gumką w tunelu. Na 
lewym rękawie kurtki wyhaftowane na trwale logo 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego umieszczone 8 cm 
poniżej wszycia rękawa oraz wyhaftowany napis 
Świętokrzyski Park Narodowy umieszczony z lewej strony 
przodu mierząc 18 cm od złączenia szwu barkowego z 
odszyciem podkroju szyi.                            

 8         

2 
Spodnie damskie/męskie - właściwości szybkoschnące, 
odporność na wilgoć w technologii DWR w kolorze 
oliwkowozielonym 

 8         

3 

Kurtka przeciwdeszczowa damska/męska z membraną o 
parametrach 10.000/10.000. Wentylacja pod pachami, 
oddychalność i komfort termiczny podczas użytkowania. 
Możliwość wpięcia polaru, podklejone szwy, chowany 
kaptur. Kolor oliwkowozielony. 

 8         

4 

Koszulka polo męska normalny krój, damska dopasowana, 
kołnierzyk polo z listwą guzikową. Na lewym rękawie 
koszulek polo wyhaftowane na trwale logo 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego umieszczone 8cm 
poniżej wszycia rękawa oraz wyhaftowany napis 
Świętokrzyski Park Narodowy umieszczony z lewej strony 
przodu mierząc 18cm od złączenia szwu barkowego z 
odszyciem podkroju szyi. Kolor oliwkowozielony. 

16          

5 Buty trekkingowe  8     

6 
ubranie robocze zimowe z wkładką antyprzecięciową dla 
pilarza 

1         

7 
ubranie robocze letnie z wkładką antyprzecięciową dla 
pilarza 

1     

8 Ubranie robocze letnie 3         

9 Obuwie robocze skórzane  6         

10  Koszula flanelowa 3         

11 Kalesony  3         

12 Buty gumowe 3         

13 Buty gumowo-filcowe 11         

14 Fartuch roboczy damski 3         

15 Kominiarka pod kask 1     

  OGÓŁEM 91         

 
 


