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.........................................
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
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Buty podgumowane wykonane z przewiewnej
tkaniny, wnętrze oraz wkładka wewnętrzna
wykończone tkaniną, sznurowane, starannie
wykonane, elastyczna, antypoślizgowa
podeszwa wykonana z gumy, kolor: biały lub
granatowy, rozmiary 36 - 47
Bluza płócienna biała - materiał: 65% bawełna,
35% poliester, 245g/m2, wkładana przez głowę,
wyposażona w klapkę zapinaną na jeden spring,
kieszeń na piersi, krótki rękaw, na górnej
kieszeni bluzy nadruk "rcez.pl" w kolorze hibiskus
o wysokości 15 mm
Czapka z daszkiem, materiał: 65% poliester,
35% bawełna, usztywniony daszek i przód
czapki, zapinana na zatrzask z możliwością
regulacji obwodu głowy, gramatura 175 g/m 2,
rozmiar: 57 - 61
Fartuch męski z lekkiej tkaniny 100%
bawełnianej, kołnierz z rewersem, 2 kieszenie
boczne, 1 kieszeń na piersi, 1 kieszeń
wewnętrzna, kryte zapięcie na guziki, wysoka
wytrzymałość na przetarcie, w górnej części
z lewej strony nadruk "rcez.pl" w kolorze hibiskus
o wysokości 15 mm, rozmiar: S - XXXL
Hełm ochronny z więźbą FAS-TRAC lub
równoważną - więźba tekstylna, 4-punktowa,
regulacja dopasowania obwodu za pomocą
paska, skorupa wykonana z wysokiej jakości
polietylenu, bez otworów wentylacyjnych,
możliwość połączenia hełmu z szeroką gamą
akcesoriów ochrony słuchu oraz twarzy, łatwo
dopasowujący się na głowie
Katana kucharska, materiał: 65% poliester, 35%
bawełna, gramatura: 245 g/m 2, kieszeń na piersi,
kolor granatowy lub szary, długi rękaw, wywijane
mankiety, zapinana na guziki kucharskie, podkrój
szyi wykończony stójką, na górnej kieszeni
katany nadruk „rcez.pl” w kolorze hibiskus
o wysokości 15 mm, rozmiary S - XXL
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Koszula flanelowa, 100% bawełny, kurczliwość
materiału do 1%, długi rękaw, odporność na
pranie bez utraty wymiarów i kolorów, kolor szary
lub granatowy (w kratę), jedna kieszeń górna,
kołnierzyk usztywniony flizeliną, zapinana na
guziki, pojedynczo pakowana, rozmiar: S - XXXL
Koszulka z nadrukiem, biała, materiał: 100%
bawełna, gramatura: 180 g/m 2, taśma
wzmacniająca na karku, dekolt wykończony
dzianiną prążkowaną z dodatkiem elastanu,
podwójny szew wokół dekoltu, na mankietach
rękawów i u dołu koszulki, na lewej piersi nadruk
„rcez.pl” w kolorze granatowym o wysokości
15 mm, rozmiar: S - XXXL
Maska przeciwpyłowa, filtrująca o kształcie
muszlowym, nakładana przy pomocy dwóch
gumek lateksowych, uszczelniona na całym
obwodzie, wykonana z wygodnego,
niedrażniącego, warstwowego materiału
filtracyjnego z zaworkiem na pyły toksyczne,
wielokrotnego użytku
Nakładki ochronne z metalowym noskiem BHP,
z rozciągającym się gumowym paskiem,
materiał: guma termoplastyczna (TPR),
spełniające normy EN20345, EN20344,
op. 1 para, rozmiar: 35 - 48
Obuwie dla sprzątaczek, wykonane z tkaniny
dwuwarstwowej, materiał zewnętrzny: mocna
tkanina o wykończeniu welurowym, wewnątrz
tkanina bawełniana typu keper, całość
wykończona lamówką obuwniczą, cholewka
sznurowana na całej długości, wyściółka: skóra
naturalna bydlęca na pełnej gąbce, spód
z poliuretanu (PU) o urzeźbieniu
przeciwpoślizgowym, wysokość obcasa/
platformy: 3 cm, rozmiar: 36 - 42
Okulary ochronne, powinny posiadać lekką
konstrukcję, chronić oczy od uderzeń cząstek
stałych, posiadać bezbarwne soczewki
i zintegrowane osłony boczne, zauszniki powinny
posiadać taki kształt, aby spełniać rolę ochronną
wraz z usprawnieniem wentylacji
Rękawice ochronne wykonane z miękkiej,
wysokiej jakości licowej skóry koziej połączonej
materiałem drelichowym w części grzbietowej,
kciuk płetwowy, usztywniony mankiet, rozmiar:
9 - 12
Rękawice wampirki, wykonane z dzianiny
i powlekane gumą, trudnościeralne i odporne na
zużycie, rozdarcie oraz powstawanie pęknięć,
rozmiar: M - XL
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Spodnie do pasa białe, materiał: 65% poliester,
35% bawełna, gramatura: 245g/m 2, rozpinane
z przodu na guziki lub zamek, z dwustopniową
regulacją obwodu pasa, dwie kieszenie przednie,
rozmiar: S - XXXL
Spodnie ogrodniczki, kolor granatowy,
4 kieszenie na spodniach (parzyste kieszenie
boczne, 1 górna zapinana na zamek,
1 kieszonka na nogawce), materiał: 65%
bawełna, 35% poliester, gramatura: 245g/m 2,
z możliwością regulacji szerokości w pasie, na
kieszeni górnej nadruk „rcez.pl” w kolorze
hibiskus o wysokości 15 mm, rozporek
w spodniach zapinany na zamek, szelki kryte,
regulowane, zapinane na „szufladki”,
zakończenie nogawek proste, rozmiar: 164/80 188/112
Trzewiki ochronne z grubą, wytrzymałą
cholewką, podnosek metalowy odporny na
uderzenia oraz zgniecenia, podeszwa wykonana
z dwuwarstwowego poliuretanu o różnych
gęstościach, zapewniająca bardzo dobre
właściwości antypoślizgowe oraz odporność na
olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
rozmiar: 36 - 47
Zasłonka płócienna, biała, materiał:
65%bawełna, 35% poliester, gramatura:
245g/m2, wzór klasyczny
Zestaw asekuracyjny Basic 3 lub o parametrach
równoważnych - zawierający: szelki
bezpieczeństwa z przednim i tylnym punktem
zaczepowym w rozmiarze XL oraz regulowanymi
pasami udowymi i piersiowym, zgodne z normą
PN-EN 361 i posiadające certyfikat CE,
amortyzator bezpieczeństwa z linką długości 2 m
z dwoma zatrzaskami stalowymi oraz worek
transportowy
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Uwaga:
Zamawiający zastrzega, aby żadna z cen pozycji formularza cenowego w kol. E nie została określona wartością 0,00 zł.
Brak wyceny lub wartość 0,00 zł skutkować może odrzuceniem oferty.

Upełnomocniony przedstawiciel
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