Część III-2 SIWZ

Artykuły tekstylne
CPV 39294100-2, 18230000

1. Kurtka damska, 500 sztuk
















krój/styl: damska
materiał: softshell, min. 300 g/m²
skład materiału: max. 94% poliester, min. 6% elastan
wodoodporność: min. 10 000 mm
oddychalność: min. 5 000 g/m²
rozmiary: S (150 sztuk), M (150 sztuk), L (100 sztuk), XL (50 sztuk), XS (50 sztuk)
kolorystyka: jednokolorowa, w kolorach: jasnozielony (150 sztuk), ciemnozielony (150 sztuk), granatowy
(100 sztuk), czerwony (100 sztuk). W każdym z określonych rozmiarów nie mniej niż po 10% w każdym
ze wskazanych 4 kolorów.
regulacja szerokości rękawów na rzep
2 przednie kieszenie oraz kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek błyskawiczny
przedłużony tylny panel kurtki
odpinany kaptur
dopasowany krój, podkreślający sylwetkę
na przedmiocie, na przedramieniu monochromatyczne logo 30 lat NFOŚiGW wykonane dowolna trwałą
techniką
opakowana w jednostkowe, kartonowe matowe pudełko w kolorze czarnym z monochromatycznym
nadrukiem logo 30 lat NFOŚiGW

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego
(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej.

2. Kurtka męska, 500 sztuk













krój/styl: męska
materiał: softshell, min. 300 g/m²
skład materiału: max. 94% poliester, min. 6% elastan
wodoodporność: min. 10 000 mm
oddychalność: min. 5 000 g/m²
rozmiary: S (40 sztuk), M (70 sztuk), L (150 sztuk), XL (150 sztuk), XXL (80 sztuk), XXXL (10 sztuk)
kolorystyka: jednokolorowa, w kolorach ciemnozielony (200 sztuk), granatowy (200 sztuk), szary (100
sztuk). W każdym z określonych rozmiarów nie mniej niż po 10% w każdym ze wskazanych kolorów.
odpinany kaptur
regulacja szerokości rękawów na rzep
2 przednie kieszenie oraz kieszeń na klatce piersiowej zapinana na zamek błyskawiczny
przedłużony tylny panel kurtki
dopasowany krój, podkreślający sylwetkę
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na przedmiocie, na przedramieniu monochromatyczne logo 30 lat NFOŚiGW wykonane dowolna trwałą
techniką
opakowany w jednostkowe, kartonowe matowe pudełko w kolorze czarnym z monochromatycznym
nadrukiem logo 30 lat NFOŚiGW



Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego
(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej.

3. Koc piknikowy, 300 sztuk








koc piknikowy z izolacją termiczną, wodoodporny
rozmiar: min. 150 x min. 180 cm
materiał: 100% polar fleece, min. 160 g/m2
dolna warstwa min. 2 mm pianka PVC + folia aluminiowa
zapinany na rzep
kolor: zielony lub z dominującym kolorem zielonym
na przedmiocie monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej trwałej techniki (może
być naszywka)
w dowolnym jednostkowym opakowaniu



Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego
(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej.

4. Torba bawełniana, 100 sztuk







torba z grubej bawełny, min. 610 g/m²
duża główna komora i otwarta kieszeń z przodu
wymiary torby bez uszu 50 x 20 x 34 cm (+/- 2 cm w każdym wymiarze)
dwa uchwyty (uszy) wszyte do spodu/dna torby
długość uchwytów 31,5 +/- 2 cm
kolor torby: naturalnej bawełny lub jasny beż lub kremowy, uszy w kolorze ciemniejszym niż torba
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na przedmiocie monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej trwałej techniki po
jednej stronie, na kieszeni
w dowolnym jednostkowym opakowaniu

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający
dopuszcza złożenie każdego (równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania
opisane powyżej.

5. Sakwy rowerowe (komplet dwóch sztuk), 150 kompletów












sakwy rowerowe na bagażnik tylny
materiał wodoodporny
pojemność: 2 x min. 20 l
usztywnienie od strony koła
elementy odblaskowe
uchwyt do przenoszenia
uniwersalny uchwyt do bagażnika
dopuszczalne obciążenie jednej sakwy: min. 7 kg
mix kolorów: preferowane kolory zielony, czerwony, pomarańczowy lub żółty
na przedmiocie (na każdej z dwóch sztuk) monochromatyczne logo NFOŚiGW wykonane za pomocą dowolnej
trwałej techniki
w dowolnym jednostkowym opakowaniu

Zdjęcie poglądowe, przybliżające wyobrażenie Zamawiającego o wyglądzie produktu. Zamawiający dopuszcza złożenie każdego
(równoważnego) artykułu, który spełniać będzie minimalne wymagania opisane powyżej.

Logo NFOŚiGW i logo 30 lat NFOŚiGW zawiera załącznik do Części III SIWZ.
Zastosowanie logotypów NFOŚiGW musi być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej NFOŚiGW, która jest
dostępna (poglądowo) pod adresem https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/dla-mediow/logotypy/
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