
 

Załącznik nr 3 „Zakup odzieży 
służbowej dla punktów sprzedaży 
detalicznej – projekt nowa bryła ” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup odzieży służbowej dla punktów sprzedaży 
detalicznej – projekt nowa bryła 

 

11..  Karta produktu 

a) Polo krótki rękaw Krótki rękaw, termotransfery na 2 rękawach, dół bez rozporków 
SUROWIEC:  100 % BAW, typu pique 
GRAMATURA: minimum 200g/m 
KOLOR: Czerwony Pantone 485C/U 
WYKOŃCZENIE: 
DÓŁ: Dwuigła 
DEKOLT: Kołnierzyk, zapinany na 3 guziki, szlufka na lewej piersi o wymiarach 2,5cmx4cm 
wykonana z materiału jak koszulka 
TERMOTRANSFER: logo „ORLEN w ruchu" prawy i lewy rękaw w kolorze białym. Wymiary 
logo podane poniżej. 
 

 

 

 

b) Polo długi  rękaw  
Długi rękaw, termotransfery na 2 rękawach, dół bez rozporków 
SUROWIEC:  100 % BAW typu pique 
GRAMATURA: minimum 200g/m 
KOLOR: Czarny 
WYKOŃCZENIE: 
DÓŁ: Dwuigła 
DEKOLT: : Kołnierzyk, zapinany na 3 guziki, szlufka na lewej piersi o wymiarach 2,5cmx4cm 
wykonana z materiału jak koszulka  
TERMOTRANSFER: logo „ORLEN w ruchu" prawy i lewy rękaw w kolorze białym. Wymiary 
logo podane poniżej. 



 

 

c) Bluza polar Długi rękaw, 2 kieszenie w szwach, haft na obu rękawach na wysokości ramion, 
dół o prostym kroju, bez regulowania 

TYP: Polar 
SUROWIEC:  100 % Poliester 
GRAMATURA: minimum 300g/m 
KOLOR: Czarny 
WYKOŃCZENIE: ANTYPILING 
DÓŁ: Stębnówka 
DEKOLT: Stójka, zamek 
HAFT: : logo „ORLEN w ruchu" prawy i lewy rękaw w kolorze białym. Wymiary logo podane 
poniżej 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

22..  Wzór Logo 

 

2.1.  Wymiary LOGO: 
2.1.1. Polo krótki/długi rękaw 8/4,5 cm 
2.1.2. Polar 9/5 cm 
2.1.3. Kolor: biały, bez tła 

 

33..  Wymiary dla typu odzieży unisex: 

3.1. koszulka polo krótki i długi rękaw 

 

3.2. bluza polar 

 

44..  Miejsce dostawy i czas realizacji zamówienia  

55..  Miejsce dostawy: RUCH SA; 03-236 Warszawa; ul. Annopol 17A 
66..  Czas realizacji zamówienia do 21 dni od potwierdzenia zlecenia 

 
 
 
 



 

77..  Dodatkowe warunki: 

7.1. Każda z odzieży musi mieć wszytą metkę zawierającą rozmiar oraz musi być osobno 
zapakowana w foliopak, a zbiorczo w karton. 

7.2. Okres gwarancji na odzież służbową min 12 m-cy. 
7.3. Warunek płatności – min 30 dni od daty wpływu dokumentu.  
7.4. Częstotliwość zamówień uzależniona od zapotrzebowania. 
7.5. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą próbki przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 1, pkt 2, pkt 3 oraz pkt 7.6. 
7.6. Próbki (rozmiar L każdego rodzaju) należy oznaczyć nazwą przedmiotu zmówienia, 

numerem zamówienia i pozycji, której dotyczą i dostarczyć do kancelarii Zamawiającego.  
7.7. Złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego (niespełniającej 

któregokolwiek z parametrów określonych w pkt 1, pkt 2, pkt 3 oraz pkt 7.6) spowoduje 
odrzucenie oferty. 

7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że próbki złożone przez wykonawców, podlegają 
zwrotom na wniosek i koszt wykonawcy. Wnioski przyjmowane są do 14dni od przesłania 
informacji o wyborze.   

7.9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty zostają po stronie 
wykonawcy. 

 

 

 


