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Kędzierzyn – Koźle 05.09.2019
Zapytanie o cenę:
Przedmiot zapytania o cenę (brutto) stanowi zestaw ubrania do zajęć praktycznych, w skład
którego wchodzą:
- buty ochronne,
- ubranie robocze składające się z: bluza, spodnie ogrodniczki,
- koszula flanelowa,
- czapka,
- okulary ochronne przeźroczyste.
Przewidywana ilość zakupu ubrań roboczych to ok. 170 szt.
Na każdym zestawie należy umieścić kolorowe Logo Centrum Kształcenia Zawodowego w
Kędzierzynie – Koźlu, jedno na bluzie (górna lewa kieszonka) drugie na spodniach ogrodniczkach
(kieszeń centralna)o wymiarach 110 x 45mm.
Szczegółowa specyfikacja:
 Ubranie typu Szwedzkiego (bluza +spodnie ogrodniczki), wykonane z trwałej elanobawełny
(65% poliester,35% bawełna), gramatura co najmniej 270-280g/m2.
Bluza zapinana na guziki, na frontowej stronie dwie kieszenie zapinane na rzep,
mankiety przy rękawach zapinane na guzik na dole bluzy gumka ściągająca.
Spodnie ogrodniczki mają mieć możliwość regulacji w pasie oraz długości szelkami,
dwie boczne kieszenie oraz jedną na nogawce, dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii
spodni w tym jedna na suwak.
 Koszula flanelowa – 100 % bawełny, długi rękaw, wzór szachownica zielono -czarna, gramatura
co najmniej 170g/m2.


Czapka - z daszkiem.

 Trzewiki bezpieczne z metalowym podnoskiem ( podstawowa ochrona).
Cholewka: wykonana ze skory typu "Buffalo" o grubości nie mniejszej niż 1,6mm ze
wstawkami z materiałów sztucznych na wysokości kostki. Podeszwa zewnętrzna twardsza,
wewnętrzna bardziej miękka.
 Okulary ochronne przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych występujących
podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali - spełniające wymagania normy EN166.

Uwaga: Ubranie robocze oraz czapka muszą być w kolorze niebieskim, natomiast koszula w
kolorze zielono-czarnej.
Odpowiedzi na zapytania proszę przesyłać na adres: biuro@ckpiukk.pl, lub na fax. 77 481 37 52
lub osobiście do siedziby CKZ do dnia 10.09.2019.
Termin realizacji zamówienia ,po wyłonieniu oferty, do dnia 20.09.2019.
Komplety ubrań dla poszczególnych oddziałów klasowych należy dostarczyć do siedziby CKZ
Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 7, 47-223.

