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Załącznik Nr 1 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

ZADANIE NR 1 

 
Lp. Nazwa 

przedmiotu 

J.m. Ilość Opis przedmiotu 

1.  Buty 

zimowe 

wyjściowe 

damskie 

(kozaki) 

 

 

 

par 11 1. Kozaki damskie typu „oficerki”. 

2. Kozaki ocieplane, w kolorze czarnym, wykonane z naturalnej 

skóry licowej. 

3. Zapinane na zamek błyskawiczny lub wsuwane.  

4. Czubek buta lekko zaokrąglony.  

5. Cholewa z regulacją obwodu łydki, wysoka, gładka.  

6. Ocieplina wykonana z anilany, sztucznego futerka lub z innego 

równoważnego materiału.  

7. Wkładka skórzana.  

8. Obuwie oporne na odkształcanie, zagniatanie i pękanie.  

9. Obcasy i podeszwa wykonane z wysokogatunkowego 

tworzywa. Obcas niski do 3 cm.  

 

 

ZADANIE NR 2 

 
Lp. Nazwa 

przedmiotu 

J.m. Ilość Opis przedmiotu 

1.  Półbuty 

wyjściowe 

damskie 

(czółenka) 

 

 

par 10 1. Klasyczne czółenka w kolorze czarnym, pełne, wykonane z 

naturalnej skóry licowej.  

2. Czubek buta lekko zaokrąglony. 

3. Podeszwa z wysokogatunkowego tworzywa.  

4. Obcas w formie stożka lub szpilki, od 6 cm do 9 cm.  

5. Wkładka skórzana.  

6. Obuwie odporne na odkształcanie, zagniatanie i pękanie.  

 

 

ZADANIE NR 3 

 
Lp. Nazwa 

przedmiotu 

J.m. Ilość Opis przedmiotu 

1.  Bluza typu 

„polar” 

 

szt. 100 1. Bluza uszyta z dzianiny polarowej w kolorze czarnym - 

poliester 100%,  o gramaturze min. 320 g/m2. 

2. Dzianina odporna na zgniecenia i mechacenie (wykończenie  

metodą antypilling). 

3. Kołnierz ze stójką. 

4. Bluza zapinana na całej długości na kostkowy zamek 

błyskawiczny. 

5. Dwie boczne kieszenie zapiane na kostkowy zamek 

błyskawiczny. 

6. Na ramionach i na łokciach naszyte wzmocnienia z tkaniny w 

kolorze czarnym lub ciemnogranatowym. 

7. Na ramionach wszyte pagony zapinane na guzik.  
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8. Na lewej piersi napis STRAŻ MIEJSKA (w dwóch rzędach) o 

wymiarach szer. 11 cm x wys. 3,5 cm, w kolorze srebrnym, 

wykonany metodą haftu komputerowego (wys. liter ok. 1,5 

cm). 

Czarny rzep o wymiarach  szer. 7,5 cm x wys. 9 cm naszyty 3 

cm poniżej napisu. 

9. Na plecach napis STRAŻ MIEJSKA (w dwóch rzędach) o 

wymiarach szer. 24 cm x wys. 8 cm, w kolorze srebrnym, 

wykonany metodą haftu komputerowego  (wys. liter ok. 3,5 

cm). 

10. W dole bluzy i obu rękawów wszyta elastyczna taśma. 

 

 

 


