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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa składników umundurowania i oznak służbowych dla 

pracowników Urzędu Morskiego w Szczecinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie umundurowania pracowników organów 

administracji morskiej (Dz. U. nr 37 poz. 193) oraz szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia.  

 

Zamawiający przed realizacją zamówienia wskaże tabelę typowych rozmiarów (dot. dostawy  

koszul, paska, skarpet, swetra, rękawiczek). 

Dostawę składników umundurowania wyszczególnionych ilościowo w pozycjach 1-8 

Załącznika 2 oferty cenowej. 

 

1. Dostawa składników umundurowania wyszczególnionych w pozycjach 1-8 oferty 

cenowej wg wzorów określonych w opisie przedmiotu zamówienia i w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie 

umundurowania pracowników organów administracji morskiej (Dz. U. Nr 37 poz. 193) 

 

OPIS UMUNDUROWANIA 

a) Koszula z krótkim rękawem – (wzór nr 9) - typu klasycznego, bawełniana koloru 

białego* (minimum 55% bawełny) z kołnierzykiem, zapinana na guziki. Na obu 

piersiach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na ramionach wszyte 

naramienniki zapinane na guziki. 

b) Koszula z długim rękawem – (wzór nr 8) - typu klasycznego, bawełniana (minimum 

55% bawełny) koloru białego* z kołnierzykiem, zapinana na guziki. Na obu piersiach 

naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. 

c) Pasek skórzany – pasek do spodni w kolorze czarnym* dwustronnie czarny, 

wykończony na półmat. Klamra paska z metalu w kolorze srebrnym, długość 

dostosowana do obwodu w pasie, szerokość 3 cm.  

d) Skarpety – letnie i zimowe z bawełny koloru czarnego*, minimum 80% bawełna 

e) Rajstopy – koloru ciemnogranatowego* lub czarnego, gładkie. 

f) Sweter – (wzór nr 5) – z ciemnogranatowej* wełny, z lewej strony naszyta kieszeń z 

granatowej* elanobawełny z patką zapinaną na rzepy, na ramionach i łokciach 

wzmocnienie (łaty) z elanobawełny koloru granatowego*, naramienniki zapinane na 

guziki o średnicy 13mm. 

Sweter wełniany pod szyję, min 30 %wełny, wzmocnione miejsca na ramionach 

materiałem typu ryps (gruba bawełniana tkanina lub podobna). 

 

g) Rękawiczki skórzane – koloru czarnego*, pięciopalczaste, ocieplane. 

h) Krawat czarny – krawat wykonany z gładkiej tkaniny (bez połysku), w kolorze 

czarnym. 
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i) Szalik – koloru granatowego*, wykonany z wełny. 

____ 
 
*Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 - Urządzenia i systemy 
multimedialne - Pomiary i zarządzanie kolorami - Część 2-1: Zarządzanie kolorami - Domyślna 
przestrzeń barw RGB - sRGB: 
ciemnogranatowy - 0, 0, 90 - 0, 0, 123; 
granatowy - 10, 10, 100 - 10, 10, 120; 
biały - 255, 255, 255; 
czarny - 0, 0, 0. 
srebrny - 192, 192, 192; 
czerwony - 255, 0, 0; 
złoty - 255, 215, 0 - 255, 235, 0; 
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