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1.  Komplet I składa się z trzech ręczników łazienkowych:  

a) 3 ręczniki o wymiarach 50 cm x 90 cm tolerancja rozmiaru +10 cm, 

b) o gramaturze nie mniejszej niż 420 g/m2, 

c) komplet składający się z trzech różnobarwnych ręczników, 

d) 100% bawełna, 

e) jakość/gatunek – pierwsza/pierwszy,             

f)  z kolorową bordiurą, o jednakowym wzorze w komplecie,  

g) ręczniki tworzące komplet mają być pojedynczo zwinięte w rulon, całość 

kompletu przewiązana kolorową rafią, a następnie zapakowana w ściśle 

przylegającą do kompletu przezroczystą folię, przygotowane na upominek. 

2. Komplet II składa się z czterech ręczników kuchennych i jednej ściereczki:  

a) 4 jasne ręczniki kuchenne o wymiarach: 38 cm x 63 cm, tolerancja rozmiaru +/- 3 cm,  

b) ręczniki kuchenne z mikrofibry - 80% poliester, 20% poliamid; 

c) 1 ściereczka kuchenna o wymiarach 38 cm x 63 cm , tolerancja rozmiaru +/-3 cm.,  

d) ściereczka 100% bawełny, 

e) jakość/gatunek – pierwsza/pierwszy,             

f) ściereczka mix kolorów, 

g) ręczniki tworzące komplet mają być pojedynczo zwinięte w rulon, całość 

kompletu owinięta ściereczką,  przewiązane rafią a następnie zapakowana w 

ściśle przylegającą przezroczystą folię, przygotowane na upominek, 

h) komplety mają być zróżnicowane kolorystycznie. 

3. Parametry koca: 

a) wymiar: 150 cm x 200 cm, tolerancja rozmiaru +/-3cm,   

b) koc o gramaturze nie mniejszej niż 240 g/m2, skład: 100% poliester, 

c) puszysty, ciepły i miły w dotyku, 

d) zapakowany w kolorową opaskę, tak by spełniał walory estetyczne i był 

zabezpieczony przed zniszczeniem, przygotowany na upominek, 

e) koc jednobarwny (dopuszcza się możliwość delikatnego wzoru), 

f) koce mają być zróżnicowane kolorystycznie. 

4. Zamawiający wymaga dostarczenia: 

1) pierwszego etapu dostawy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy w nw. 

ilościach: 

a) komplet I - 564 sztuki 

b) komplet II – 900 sztuk, 

c) koc – 564 sztuki. 

2) drugiego etapu w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego w nw. ilości 

a) komplet I – 564 sztuki, 

b) koc – 564 sztuki. 

 

 


