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Zintegrowany System Zarz ądzania  Rozdział II  
Załącznik nr 1 do 

SIWZ FORMULARZ  OFERTOWY 
Środki BHP     

Znak: OR/ZP- 21/1/2012  

 
 

siwz z dnia 03 stycznia 2013 r. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ  
W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ  159, 

REGON:  870525973  NIP:   879-016-92-80 
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 

 
SIEDZIBA...........................................................................  ul. ..................................................................................................... 
 
NR TELEFONU .................. .  NR FAKS ......... .................... ,e-mail: ………………………… /* dane bezwzgl ędnie wymagane  
 
NIP .....................................................................................  REGON .......................................................................................... 

 
KRS …………………………………………………….………  Kapitał zakładowy : …………………………………………………… 
 

OFERTA WSPÓLNA /* wypełnić, o ile dotyczy  

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
i /*lub zawarcia umowy jest (są): zakres odpowiedzialności ………………………..……………………. 
NAZWA:  ...................................................................................................................................................................................... 
SIEDZIBA...........................................................................  ul. ..................................................................................................... 
NR TELEFONU .................. .  NR FAKS ......... .................... ,e-mail: ………………………… /* dane bezwzgl ędnie wymagane  
NIP .....................................................................................  REGON .......................................................................................... 
KRS …………………………………………………….………  Kapitał zakładowy : …………………………………………………… 
 
 
CENA OFERTY NETTO (bez podatku VAT) 

- cyfrowo: 
- słownie: 

 
 

% PODATKU VAT  
 
     WARTOŚĆ PODATKU VAT 

- cyfrowo: 
- słownie: 

...................................................................................... 

 
CENA OFERTY BRUTTO  (z podatkiem VAT). 

- cyfrowo: 
- słownie: 

 
 

Cena jednostkowa  Wg  załącznika” Opis przedmiotu zamówienia” 
Gwarancja  Wg  załącznika” Opis przedmiotu zamówienia 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 

 
WARUNKI PŁATNO ŚCI  
 

…………dni od daty dostarczenia zamawiającemu               
faktury VAT 

 
Data i podpis wykonawcy   
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ponadto oświadczam, Ŝe: 

1. zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i  nie wnoszę do niej 
zastrzeŜeń. 

2. uwaŜam się za związanego ofertą przez okres 30 dni wskazany w siwz , 
3. zapoznałem się z treścią projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeŜeń i zobowiązuję się 

do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w przypadku gdyby uznano moją 
ofertę za najkorzystniejszą, 
 
 
 

........................... dnia ...................................... 

................................................................... 

[ podpis wykonawcy ] 

 



 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Załącznik nr 2 do  
SIWZ 

Oświadczenie – art.22 ust.1 uPzp 
 Znak: OR/ZP- 

21/1/2012 
 

 
Środki BHP  

 
 
 
Ja, niŜej podpisany....................................................................................................................... 

[imię i nazwisko] 
 

jako upowaŜniony do reprezentowania wykonawcy /firmy......................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 

oświadczam, Ŝe : 

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadam doświadczenie oraz wiedzę do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia 

4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 

 

………data …………………….…                                                                   ………………                                                      

[ podpis wykonawcy ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Załącznik nr 3 do  
SIWZ 

Oświadczenie- art.24 ust.1 
 

Znak: OR/ZP21/1/2012 

 

Środki BHP  Środki BHP  

 
 
Ja, niŜej podpisany............................................................................................................................ 

[imię i nazwisko] 
 
jako upowaŜniony do reprezentowania dostawcy/firmy................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 

[nazwa firmy] 

 

po zapoznaniu się z treścią art.24 ust.1 oświadczam, Ŝe na dzień składania ofert nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania o niniejsze zamówienie. 

 

……………………...data …………     

                                                                                                                             

…............................................... 

[podpis wykonawcy ] 

 
 
 

1) Wyci ąg  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) stan prawny na dzień ogłoszenia 
postępowania, 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 

jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub  
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 



5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których są orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku 

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 
komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku. 
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Zintegrowany System Zarządzania    
Rozdział  II siwz 

 
OR/ZP-21/1/ 2012 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

siwz z dnia 3 stycznia 2013 r.  

L.p.  

Odzież  

 

Wymagania 

 

J.m. Ilość Cena 

jednostko

wa netto 

[ZL]  

Stawka 

VAT 

{%]  

1 Fartuch 
damski   
 
CPV: 
18.11.00.00-3 

1.  fartuch stylonowy - do prac gospodarczych; 

2.  długość ¾; 

3.  bez rękawów; 

4.  kolor granatowy (zgodny z paletą RAL) 

 

Producent: …………………………………………. 

Długość okresu gwarancji : ……………………….. 

szt. 5   

2 Fartuch męski  
-  
drelich  
 
CPV: 
18.11.00.00-3 

1. fartuch roboczy  z tkaniny poliestrowo – bawełnianej; 
2. gramatura min. 245 g/m2; 
3. kolor zielony ( zgodny z paletą Ral); 
4. kurczliwość do 3%; 
5.fartuch musi spełniać wymagania określone w PN-EN 
340:2006, PN-P-84505-03:1989, PN-P-84531/A1:1997 
6. RóŜne rozmiary: 
 
Producent: …………………………………………. 

Długość okresu gwarancji : ……………………….. 

szt. 4   

3 Kamizelka 
ochronna – 
odblaskowa 
 
CPV: 
18.14.30.00-3 
 

1. kamizelka ostrzegawcza – odzieŜ ostrzegawcza klasy 2,  
ze znakiem CE; 
2. kolor pomarańczowy ( zgodny z paleta Ral);  
3.kamizelka musi spełniać wymagania określone w PN-
EN471:2005, klasa 2 
4. róŜne rozmiary:  
5. wraz ofertą naleŜy dostarczyć certyfikat CE 
 
Producent: …………………………………………. 

Długość okresu gwarancji : ………………………… 

szt. 127   

4 Koszula 
flanelowa  
 
CPV: 
18.33.00.00- 1 

1. koszula flanelowa krata; 
2. kolor czarno-granatowy (zgodny z paletą Ral); 
3. minimalna gramatura 180 g/m2; 
4. odporność na kurczliwość w praniu do 60oC; 
5. róŜne rozmiary: 
6. koszula musi spełniać wymagania określone w PN-EN 
340:2006, PN-92/P-84683, PN-P-84531/A1:1997 
 
Długość okresu gwarancji: …………………………… 

Producent: …………………………………………….. 

szt. 134   



5 Koszula 
flanelowa 
 
 
CPV: 
18.33.00.00- 1 

1. koszula flanelowa krata; 
2. kolor czarno-zielony (zgodny z paleta Ral); 
3. minimalna gramatura 180 g/m2 ; 
4. odporność na kurczliwość w praniu do 60oC; 
5. róŜne rozmiary: 
6. koszula musi spełniać wymagania określone w PN-EN 
340:2006, PN-92/P-84683, PN-P-84531/A1:1997 
 
Długość okresu gwarancji : ……………………….. 

Producent: ………………………………………….. 

szt. 170   

6 Koszula letnia  
t-shirt 
 
CPV: 
18.33.00.00- 1 

1. koszula bawełniana typu T- shrit ; 
2. kolor pomarańczowy (zgodny z paletą Ral) ; 
3. minimalna gramatura  150 g/m2 ; 
4. logo zamawiającego umieszczone na rękawie, wielkość 
nadruku ok.8 cm x 7 cm. Nadruk wykonany metodą  
sitodruku. 
5. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60OC 
6. róŜne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : ………………………….. 

Producent: …………………….……………….….. 

szt. 574   

7 Ubranie 
wodochronne 
ostrzegawcze 
 
CPV: 
18.22.00.00 -7 

1. ubranie (kurtka z kapturem, spodnie typ ogrodniczki) 
wodochronne ostrzegawcze wykonane z PCV; 
2. minimalna gramatura 240 g/m2; 
3. kolor Ŝółty (zgodny z paletą Ral); 
4. kurtka o długości ¾ ; 
5. dwa pasy odblaskowe: na plecach i piersiach (min 5 cm           
szerokości srebrnego materiału odblaskowego);  
6. ubranie i materiał odblaskowy ze znakiem CE; 
7. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
471:2005, PN-EN-340:2006, PN-EN-343:2004 
8. róŜne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : ………………………….. 

Producent …………………………………….…… 

kpl. 93   

 8 Ubranie 
robocze typ 
szwedzki 
 z elementami 
odblaskowymi 
+ czapka 
 
 
CPV: 
18.11.00.00-3 

1. ubranie z tkaniny poliestrowo- bawełnianej z 
podwójnymi szwami; 
2. minimalna gramatura 245 g/m2; 
3. ubranie dwukolorowe: kolor podstawowy zielony, kolor 
uzupełniający pomarańczowy (zgodny z paleta Ral); 
4. bluza z pomarańczowymi plecami z duŜym napisem 
MPO w kolorze czarnym wykonanym metodą sitodruku. 
Na plecach dwa pasy odblaskowe (min 5 cm szerokości 
srebrnego materiału odblaskowego) – pierwszy nad 
czarnym napisem MPO (na wysokości łopatek), a drugi u 
dołu bluzy (ok. 20 cm od dołu bluzy). Przód bluzy na piersi 
do wysokości kieszeni pomarańczowy, kieszenie (2 szt.) i 
dół bluzy zielone. Nad kieszonkami pas odblaskowy. 
Zielony kołnierzyk. Rękawy bluzy zielone wyposaŜone w 
dwa pasy odblaskowe powyŜej łokcia. Zapinana na guziki 
płaskie;  
5. spodnie typu ogrodniczki pomarańczowa kieszeń na 

kpl. 275   



piersi z czarnym napisem MPO zapinana na zamek 
wykonanym metodą sitodruku. Na nogawkach po dwa pasy 
odblaskowe; 
6. czapka robocza letnia zielona  z czarnym napisem nad 
daszkiem MPO wykonanym metodą sitodruku; 
7. ubranie robocze wraz z czapką letnią naleŜy traktować 
jako komplet; 
8. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60oC; 
9. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, PN-
EN 471:2005 (2 kasa) 
10. materiał odblaskowy ze znakiem CE ; 
11. róŜne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : …………………….…….. 

Producent …………………………………………….. 
9 Ubranie 

robocze typ 
szwedzki + 
czapka   
CPV: 
18.11.00.00-3 
 

1. ubranie z tkaniny poliestrowo- bawełnianej z 
podwójnymi szwami; 
2. minimalna gramatura 245 g/m2; 
3. ubranie jednokolorowe: kolor zielony (zgodny z paletą 
Ral); 
2. bluza z duŜym napisem MPO na plecach w kolorze 
czarnym wykonanym metodą sitodruku. Guziki płaskie; 
5. spodnie typu ogrodniczki kieszeń na piersi z czarnym 
napisem MPO  zapinana na zamek, wykonanym metodą 
sitodruku; 
6. czapka robocza letnia zielona  z czarnym napisem nad 
daszkiem MPO wykonanym metodą sitodruku; 
7. ubranie robocze wraz z czapką letnią naleŜy traktować 
jako komplet; 
8.  materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 
60oC; 
9. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, 
10. róŜne rozmiary:  
 

Długość okresu gwarancji : …………………………. 

Producent : ………………………………….……….. 

kpl. 1   

10 Ubranie 
robocze typ 
szwedzki + 
czapka  
 
CPV : 
18.11.00.00-3 

1. ubranie z tkaniny poliestrowo- bawełnianej z 
podwójnymi szwami; 
2. minimalna gramatura 245 g/m2; 
3. ubranie jednokolorowe: kolor czarny (zgodny z paletą 
Ral); 
2. bluza z duŜym napisem MPO na plecach w kolorze 
pomarańczowym wykonanym metodą sitodruku. Guziki 
płaskie; 
5. spodnie typu ogrodniczki kieszeń na piersi z 
pomarańczowym napisem MPO zapinana na zamek,  
wykonanym metodą sitodruku; 
6. czapka robocza letnia czarna  z pomarańczowym 
napisem nad daszkiem MPO wykonanym metodą sitodruku. 
7. ubranie robocze wraz z czapką letnią naleŜy traktować  
jako komplet; 

kpl 32   



8. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60oC; 
9. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, 
8. róŜne rozmiary:  
 
Długość okresu gwarancji : …………………………… 

Producent : ………………………………….……….. 

11 Ubranie 
ocieplane z 
elementami 
odblaskowymi  
+ czapka 
 
CPV: 
18.11.00.00-3 

1. ubranie wykonane w stylizacji jak ubranie z poz. 8  
wykonane z tego samego  rodzaju tkaniny i z toŜsamymi 
elementami odblaskowymi (kolor zgodny z paleta Ral); 
Wymagania specyficzne: 
1. kurtka ocieplana przedłuŜana długość 3/4,  rękawy  
odpinane;  
2. spodnie ocieplane;  
3.Czapka zimowa typu uszatka kolor zielony                               
z pomarańczowym otokiem. 
4.Ocieplina: pikowana o minimalnej gramaturze                      
w nogawkach i rękawach  150 g/m2, w korpusie bluzy  
minimalna gramatura 200 g/m2; 
5. ubranie robocze wraz z czapką naleŜy traktować jako 
komplet; 
6. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60oC; 
7. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, PN-
EN 471:2005 (2 kasa) 
8. materiał odblaskowy ze znakiem CE  
9. róŜne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : …………….……… 

Producent ………………………………………… 

kpl. 144   

12 Ubranie 
ocieplane + 
czapka  
 
CPV: 
18.11.00.00-3 

1. ubranie wykonane w stylizacji jak ubranie z poz. 8  
wykonane z tego samego  rodzaju tkaniny ( kolor zgodny z 
paletą Ral),  bez  elementów odblaskowych; 
Wymagania specyficzne: 
1. kurtka ocieplana przedłuŜana długość 3/4,  rękawy  
odpinane;  
2. spodnie ocieplane;  
3.Czapka zimowa typu uszatka kolor zielony                               
z pomarańczowym otokiem. 
4.Ocieplina: pikowana o minimalnej gramaturze                      
w nogawkach i rękawach  150 g/m2, w korpusie bluzy  
minimalna gramatura 200 g/m2; 
5. ubranie robocze wraz z czapką naleŜy traktować jako 
komplet; 
6. materiał odporny na kurczliwość w praniu w temp. 60oC; 
7. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-84525:1998, 
8. róŜne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : …………………….…… 

Producent: …………………………………………… 

kpl. 1   

 



13 Ubrania 
kwasoodporne 
 
 
CPV: 
18.11.00.00-3 

1. ubranie (bluza i spodnie ogrodniczki) z tkaniny 
kwasoodpornej ze znakiem CE; 
2. kolor zielony; 
3. ubranie musi spełniać wymagania określone w PN-EN-
340:2006, PN-P-84531/A1:1997, PN-P-04987:1998, 
 
Długość okresu gwarancji: ………………..……….. 

Producent: ………………………………………..…. 

szt. 3   

14 Kurtka 
ocieplana + 
czapka 

 

CPV: 
18.11.00.00-3 

1. Kurtka z tkaniny poliestrowo- bawełnianej; 
2. minimalna gramatura 245 g/m2; 
3. ubranie dwukolorowe: kolor podstawowy zielony, kolor 
uzupełniający pomarańczowy (zgodny z paletą Ral); 
4. Kurtka  z pomarańczowymi plecami z duŜym napisem 
MPO w kolorze czarnym wykonanym metodą sitodruku. 
Przód kurtki na piersi do wysokości kieszeni 
pomarańczowy, kieszonki i dół kurtki zielone. Zielony 
kołnierzyk. Rękawy kurtki zielone wyposaŜone w dwa pasy 
odblaskowe powyŜej łokcia. Guziki płaskie; 
5.Czapka zimowa typu uszatka kolor zielony                               
z pomarańczowym otokiem. 
6.Ocieplina: pikowana o minimalnej gramaturze                      
w rękawach  150 g/m2, w korpusie bluzy  minimalna 
gramatura 200 g/m2; 
7. ubranie robocze wraz z czapką naleŜy traktować jako 
komplet; 
8. róŜne rozmiary: 
 
Długość okresu gwarancji : ………………………….. 

Producent: …………………………………………… 

szt. 1   

Lp . Rękawice robocze, ochronne 
CPV: 18 14 10 00 -9 

J.m. Ilość Cena 

jednostko

wa netto 

[ZL]  

Stawka 

VAT 

{%]  

1. 1. rękawice bawełniane pięciopalcowe pokryte gumą; 
2. rękawice  oznakowane, ze znakiem CE; 
3. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent …………………………………………………….…….…… 
Długość okresu gwarancji :……………………………………………… 

para 200   

2.  
1. rękawice kwasoodporne wykonane z naturalnej gumy, flokowane, 
pięciopalcowe; 
2. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN-
374-1:2005, PN-P-84688:1998, ze znakiem CE; 
3. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ………………………………………….………...…… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………..…….. 

para 8   

 



 
3. 1. rękawice jednorazowe, lateksowe pudrowane w opakowaniach po  100 

szt.; 
2. rękawice ze znakiem CE; 
3. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ………………………………………………………….… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………..……….. 

op. 9   

4.  
1. rękawice bawełniane  powlekane  na całej długości nitrylem z mankietem 
ściągaczowym, pięciopalcowe, kat. II, parametry nie niŜsze niŜ: 4.2.2.2; 
2. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 
388:2006,  ze znakiem CE; 
3. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ……………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………..……….. 

para 1100   

5 1. rękawice wzmacniane skórą bydlęcą lico , nieprzeszywane w części 
dłonicowej,   kat. I.; 
2. przeznaczone do cięŜkich prac, pięciopalcowe; 
3. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 
420:2005   ze znakiem CE;  
3. rękawice w rozmiarach: od 8 do 10. 
 
Producent …………………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………….…….. 

 
para 

3900   

6 1. rękawice wzmacniane skórą bydlęcą lico , nieprzeszywane w części 
dłonicowej,   kat. I.; 
2. przeznaczone do cięŜkich prac, pięciopalcowe z podszewką z tkaniny 
ciepłochronnej; 
3. rękawice  oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 
420:2005, PN-EN 511:2006 ze znakiem CE. 
4. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent …………………………………………………………….… 
Długość okresu gwarancji :……………………………………….……. 

para 
 
 

 

1230   

7 1. rękawice tkaninowe- ocieplane; 
2. przeznaczone do cięŜkich prac,  
3. pięciopalcowe z podszewką z tkaniny ciepłochronnej; 
4. rękawice  oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 
420:2005, PN-EN 511:2006,  ze znakiem CE; 
5. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ……………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :………………………………………..…….. 

para 650   

8 1. rękawice spawalnicze; 
2. wykonane z dwoiny bydlęcej, pięciopalcowe, kat. II.; 
3. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 
420:2005, PN-EN 407:2005 ze znakiem CE; 
4. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ………………………………………………………..……… 
Długość okresu gwarancji :………………………………………………….. 

para 21   

 



 
9 1. rękawice z dzianiny poliestrowej nakrapiane jednostronnie w części 

dłonicowej; 
2. rękawice  pięciopalcowe, kat. I.; 
3. rękawice  oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 
420:2005 ze znakiem CE; 
4. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ……………………………………………………………..…… 
Długość okresu gwarancji :………………………………………….…….. 

para 2500   

10 1. rękawice bawełniane  powlekane nitrylem; 
2. rękawice pięciopalcowe, kat. II, odporne m.in. na: oleje, smary, benzyny, 
rozpuszczalniki; 
3. rękawice oznakowane, zgodne z wymaganiami określonymi w PN-EN 
420:2005, PN-EN 388:2006 ze znakiem CE; 
4. rękawice w rozmiarach: 
 
Producent ………………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :………………………………………..…….. 

para 407   

Lp. Obuwie  
CPV: 18831000-2; 18811000-7 

 

J.m. Ilość Cena 

jednostko

wa netto 

[ZL]  

Stawka 

VAT 

{%]  

1. 1. obuwie bezpieczne - półbuty  
2. półbuty ochronne męskie klasy I, spełniające kategorię S3; 
3. obuwie spełniające wymagania określone w EN ISO 20344:2004/ 
A1:2007,                            PN-EN ISO 20345:2005 ze znakiem CE. 
4. róŜne rozmiary: 
 
Producent ………………………………………………….……… 
Długość okresu gwarancji :………………………………………….….. 

para 121   

2 1. półbuty damskie - ochronne, profilaktyczno - zdrowotne.  
2. wierzchy wykonane ze skóry na spodach antypoślizgowych z pełnym 
profilem ortopedycznym z paskiem dwufunkcyjnym przekładanym na piętę; 
3. róŜne rozmiary: 
 
Producent ………………………………………….………..…… 
Długość okresu gwarancji :………………………….…………….. 

para 4   

3 
 

1. obuwie bezpieczne - trzewiki  
2. trzewiki męskie k I, spełniające kategorię S3,  
3. obuwie spełniające wymagania określone w EN ISO 20344:2004/ 
A1:2007, PN-EN ISO 20345:2005 ze znakiem CE o dodatkowych 
następujących parametrach: 

• zapewniające stopom oddychanie, 
• odporne na działanie wody (nie nasiąkające przez czas minimum 60 

min), 
• podeszwy butów odporne na rozpuszczalniki organiczne i 

chemikalia,        o właściwościach antyelektrostatycznych; 
4. róŜne rozmiary: 
 
Producent ………………………………….………………… 
Długość okresu gwarancji :……………………………………….. 

para 238   

 



 
 
4 

1. obuwie zawodowe gumowe męskie spełniające wymagania określone w 
EN ISO 20344:2004 ze znakiem CE. 
2. róŜne rozmiary: 
 
Producent …………………………………………………..…………… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………….…….. 

para 10   

5 1. obuwie ochronne kwasoodporne z PCV, podeszwa antypoślizgowa; 
2. obuwie spełniające wymagania określone w PN-ISO 6110:1993 ze 
znakiem CE.   
3. róŜne rozmiary: 
 
Producent …………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :…………………………….…….. 

para 3   

6 
 

1. obuwie bezpieczne – trzewiki ocieplane 
2. trzewiki męskie ocieplane k I, spełniające kategorię S3; 
3 obuwie spełniające wymagania określone w EN ISO 20344:2004/ A1:2007, 
PN-EN ISO 20345:2005 ze znakiem CE o dodatkowych następujących 
parametrach: 

• zapewniające stopom oddychanie, 
• odporne na działanie wody (nie nasiąkające przez czas minimum 60 

min), 
• podeszwy butów odporne na rozpuszczalniki organiczne i 

chemikalia,        o właściwościach antyelektrostatycznych 
4. róŜne rozmiary: 
 
Producent …………………………………………………….…… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………….. 

para 115   

 Środki ochrony indywidualnej  
CPV: 18143000-3 

J.m. Ilość Cena 

jednostko

wa netto 

[ZL]  

Stawka 

VAT 

{%]  

1 
 

Hełm ochronny  z więźbą parcianą, kolor pomarańczowy ze znakiem CE. 
 
Producent …………………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………..…….. 

Szt. 10   

2 Maska ochronna – higieniczna (jednorazowa) dwuwarstwowa 
 
Producent …………………………………………………………….…… 
Długość okresu gwarancji :………………………………………..……….. 

Szt. 1190   

3 Gogle kwasoodporne 
Okulary -  gogle kwasoodporne stosowane jako ochrona oczu przed 
szkodliwymi odpryskami kwasów i ługów, płynami Ŝrącymi i draŜniącymi, 
ze znakiem CE. 
  
Producent ………………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :………………………………………………….. 

Szt. 28   

4 Okulary ochronne typu gogle antyodpryskowe przylegające do twarzy, ze 
znakiem CE. 
 
Producent ……………………………………………………………….… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………….….. 

Szt. 54   

 



 
5 Okulary spawalnicze do spawania gazowego z wentylacją pośrednią z 

uchyloną osłoną, wzierniki przeźroczyste PC i przyciemniane SVAR 
(średniociemne), ze znakiem CE.  
 
Producent ………………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :………………………………………….…….. 

Szt. 3   

6 Osłona twarzy  - antyodpryskowa, ze znakiem CE. 
 
Producent …………………………………………………………..…… 
Długość okresu gwarancji :……………………………………..………….. 

Szt. 16   

7 
 

Tarcza spawalnicza z filtrem spawalniczym. Stopień zaciemnienia od 9 do 11 
DIN, ze znakiem CE. 
 
Producent …………………………………………………………….…… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………………..…….. 

Szt. 2   

8 Przyłbica spawalnicza z filtrem spawalniczym. Stopień zaciemnienia od 9 do 
11 
DIN, ze znakiem CE. 
 
Producent ……………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :……………………………………….…….. 

Szt. 4   

9 
 

Szelki bezpieczeństwa. Linia szelek o prostej konstrukcji z  pełni regulowaną 
uprzęŜą chroniąca przed upadkiem z wysokości z dwoma klamrami , ze 
znakiem CE. 
 
Producent ……………………………………………………………… 
Długość okresu gwarancji :…………………………………..………….. 

szt. 3   

Do asortymentu, dla którego określono wymagania w Polskich Normach, konieczne jest dołączenie deklaracji zgodności WE, 
instrukcji uŜytkowania spełniającej wymagania określone w § 36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku 
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).  
Wszystkie elementy ubioru oraz materiały, z których te elementy zostały wykonane muszą spełniać wymagania określone w ustawie 
z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz. 2275 z późn. zmianami). Wyroby oraz 
materiały pochodzące z poza Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, muszą posiadać  atesty potwierdzające zgodność z wymogami szczegółowymi przepisów UE lub przepisów, 
o których mowa w art. 6 ww. ustawy. 

 

 

 

 

 

………………. Dnia ……………….                                                            Wykonawca  

 

 

 

*wypełnić i załączyć wraz z ofertą . 

Po wyborze oferty najkorzystniejszej niniejszy opis będzie stanowił  zał. nr 1 do umowy  

 
 

 



 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Załącznik nr 5  
do SIWZ  

OŚWIADCZENIE 
 Znak: OR/ZP- 21/1/2012 

 
Środki BHP  

 

 

 
Ja, niŜej podpisany...................................................................................................................... 

[imię i nazwisko] 
 
jako upowaŜniony do reprezentowania dostawcy/firmy.............................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
 

[nazwa firmy] 
Oświadczam, Ŝe: 

informacje zawarte w ofercie (wyspecyfikowane poniŜej), stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Z 2003 r., Nr 15 3, poz. 1503 z p. zm.), 
nie mogą być udostępnione osobom trzecim*/ innym uczestnikom post ępowania  i winny być 

przechowywane przez okres 4 lat w sposób gwarantujący ich poufność. 

 

 

1. ............................................................................................................................. 

2. .....................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3. .............................................................................................................................  
 

.............................................. 
[podpis i pieczątka imienna] 

....................................., dnia...................................... 

* niepotrzebne skre ślić 

* powyŜej naleŜy wypisać nazwy dokumentów poufnych zamieszczonych w ofercie,  

Dokumenty poufne  naleŜy umieścić w ofercie jako oddzielny rozdział. Oświadczenie jest składanie w 
sytuacji, o ile zaistnieją takie okoliczności .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania   
Załącznik nr 6 do 

SIWZ 
Oświadczenie   

– wykaz wykonanych dostaw  
  

Znak: OR/ZP- 21/1/2012  
 
 

Środki BHP  

 
 
Ja, niŜej podpisany: .................................................................................................................. 

[imię i nazwisko] 
 

jako upowaŜniony do reprezentowania Wykonawcy : ............................................................ 
 
 
oświadczam, Ŝe: 
 wykonałem poniŜej przedstawione dostawy oraz, Ŝe wszystkie wskazane poniŜej dostawy zostały wykonane z naleŜytą 
starannością a fakt ten potwierdzam dokumentami:  
................................................................................................................................................ 
 

L.p. Przedmiot dostawy 
 
 

Wartość  
w PLN/netto 

Data wykonania Odbiorca  (nazwa, adres, 
nr telefonu do kontaktu) 

Uwagi 

początek 
(data) 

zakończenie 
(data)  

W toku 

1.  
 
 

      

2.  
 
 

      

3.  
 
 

      

 
UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie wskazanych w 
tabeli powyŜej dostaw. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający naleŜytego wykonania danej dostawy 
skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy. 
 
 
 
 
..................., dnia ........................                  ………………………………………………….. 
                                                                                                 [podpis wykonawcy]                                                                                                          
                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
Formularz w wersji edytowalnej – proszę dodawać wiersze stosownie do potrzeb  
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania   
Załącznik nr 7 do 

SIWZ 
Oświadczenie   

– potencjał techniczny 
  

Znak: OR/ZP- 21/1/2012  
 
 

Środki BHP  

 
 
 
Ja, niŜej podpisany: .................................................................................................................. 

[imię i nazwisko] 
 

jako upowaŜniony do reprezentowania Wykonawcy : ............................................................ 
 
 
 
 
oświadczam, Ŝe      
  

dysponuję [posiadam na własność / dzierŜawię -niewłaściwe skreśl ] punkt krawiecki  

połoŜony  w miejscowości  ………………… [wpisać]  przy ul. ……………………….  [wpisać adres pocztowy ] w 

odległości   ………  km od siedziby zamawiającego zdolny  wykonać zamówienie w zakresie szycia ubrań na miarę w 

terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni (ubrania szyte na miarę), a w pilnych przypadkach w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni.. 

 

 

 

 

 
……………., dnia  ……………………………… r. 
 

………………………………………… 
[podpis wykonawcy] 

 
 
 

 


