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Lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13

Sposób liczenia: 7 * 8  11*9 11 + 12

1 szt 20 42,8 0,23 52,64 856,00 196,88 1052,88

2 Bluza kucharska. szt 15 79 0,23 97,17 1185,00 272,55 1457,55

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Jednost
ka 
wyceny

Liczba 
jednoste
k2

Cena 
jedn. 
netto
(zł)

Stawka 
podatku 
VAT
(%)

Cena 
jedn. 
brutto 
(zł)

Wartość 
netto 
zamówie
nia (zł)

Wartość 
podatku 
VAT
(zł)

Wartość 
brutto 
zamówie
nia (zł)

Bezrękawnik 
ocieplany z logo 
KUL

Powłoka 100% poliestru o gramaturze 180 g/
m2; wyściółka 100% poliester o gramaturze 
120 g/m2; podszewka 100% poliester o 
gramaturze 155 g/m2; zapinany na zamek 
błyskawiczny z dodatkową zakładką na rzepy; 
kołnierz ze stójką; cztery kieszenie zapinane 
na rzep, kieszeń wewnętrzna; kolor: 
niebieski / granatowy, dopuszcza się elementy 
czarne.
Z lewej strony na klatce piersiowej (w 
przypadku kiedy na odzieży występuje 
kieszeń ponad kieszenią) musi znajdować 
się napis wykonany metodą sitodruku lub 
termodruku w kolorze żółtym "KUL". 
Wysokość liter 2 cm, szerokość napisu 6 
cm.         

Bluza kucharska; kolor biały; długie rękawy; 
lamówka kolor biały; mankiety, przednia 
kieszeń, stylowy kołnierz; nici i materiał 
wysokiej jakości (65% poliester, 35% 
bawełna - proporcja optymalna dla ubrań 
kucharskich); gramatura: min. 210 g/m2; 
guziki kulkowe, wyjmowane czarne.
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3 szt 75 39 0,23 47,97 2925,00 672,75 3597,75

4 szt 75 3,7 0,23 4,55 277,50 63,83 341,33

5 szt 10 5,9 0,23 7,26 59,00 13,57 72,57

6 op. 10 10,4 0,23 12,79 104,00 23,92 127,92

7 Czepek kucharski szt 25 8,8 0,23 10,82 220,00 50,60 270,60

8 szt 135 48 0,23 59,04 6480,00 1490,40 7970,40

Bluza polar z logo 
KUL

Bluza polarowa męska/damska: 100% 
poliester,  gramatura minimum 290 g/m2, 
zapinana na suwak w kolorze tkaniny,  dwie 
zasuwane kieszenie po zewnętrznej stronie po 
bokach,  rękawy oraz dół bluzy wykończone 
ściągaczem, pełna rozmiarówka,   kolor 
granatowy. lewej strony na klatce 
piersiowej (w przypadku kiedy na odzieży 
występuje kieszeń ponad kieszenią) musi 
znajdować się napis wykonany metodą 
sitodruku lub termodruku w kolorze 
żółtym "KUL". Wysokość liter 2 cm, 
szerokość napisu 6 cm.

Czapka letnia z 
daszkiem

Bawełna 100%, daszek usztywniony, kolor 
biały,  zielony, granatowy, lub czarny, 
regulowany obwód z tyłu. 

Czapka ocieplana 
dziana

Czapka bawełniana, 100% bawełna akrylowa, 
wywijana, możliwość regulacji długości, 
gramatura min. 126g/m2, kolor czarny, 
granatowy.

Czepek jednorazowy 
z włókniny

Czepek z włókniny, beret cap PP 53 cm.; 
pakowany po 100 szt.; dostępne rozmiary: 
uniwersalny; dostępne kolory: biały, 
niebieski, zielony.

Czepek  (tkanina poliester 100%), biały, 
daszek nieusztywniony rozmiar uniwersalny.

Fartuch 
elanobawełna damski

Fartuch damski z elanobawełny, gramatura 
190 g/m2, zapinany na zatrzaski/napy/ guziki 
z przodu, krótki rękaw, Długość: około 60 cm 
Kieszenie: naszywane 2 dolne oraz 1 górna po 
lewej stronie na wysokości klatki piersiowej. 
Na lewej piersi nadruk z logo KUL wykonany 
metodą sitodruku. Kolor granatowy. Logo 
KUL na lewej piersi wg wzoru wykonane 
metodą sitodruku.
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9 szt 1 13,2 0,23 16,24 13,20 3,04 16,24

10 szt 1 66 0,23 81,18 66,00 15,18 81,18

11 szt. 70 2,6 0,23 3,20 182,00 41,86 223,86

12 szt 25 38 0,23 46,74 950,00 218,50 1168,50

Fartuch gumowy 
przedni

Fartuch przedni podgumowany, długi; 100% 
PCV; wymiary: 90x120 cm; zakładany na 
szyję z wiązaniem na paski z tyłu.

Fartuch kwaso i 
ługoodporny

Fartuch ochronny zabezpieczający przed 
działaniem niebezpiecznych substancji 
chemicznych. Odporny chemicznie, a w 
szczególności kwaso- i ługoodporny oraz 
wobec roztworów solnych. Używany w 
przemyśle labolatoryjnym. Wykonany z 
poliestrowej dzianiny,  obustronnie 
powlekana PCV. Grubość materiału wynosi 
0,50 mm, a gramatura 520 g/m². Wiązany w 
pasie oraz regulowany przy pomocy paska 
szyjnego. Produkt dostępny w czarnym 
kolorze oraz rozmiarach L-2XL. Gramatura 
materiału 520 g/m2, grubość 0,50 mm; Kolor 
czarny; Rozmiary L, XL, 2XL; Zgodny z PN-
EN-340 i PN-EN-14605.

Fartuch labolatoryjny 
z PP / PCV

Fartuch laboratoryjny 100 % polipropylenu, 
zapięcia na napy, długi rękaw, pod szyją 
kołnierzyk; zgodnie z normą EN 340
Kat. I; rozm. - M – XXXL; dostępny w 
białych i niebieskich kolorach

Fartuch laboratoryjny 
biały długi / krótki 
rękaw

Fartuch ochronny męski/damski,  min 65 % 
bawełny, gramatura min. 230 g/m2, zapinany 
na zatrzaski, dwie kieszenie, przy karku 
wykończony kołnierzykiem, stosowany do 
pracy w laboratoriach, długi / którki rękaw,
- odpowiedni do prania przemysłowego 
(maksymalna temperatura 95oC), Rozmiary S-
XXXL.
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13 szt 50 37 0,23 45,51 1850,00 425,50 2275,50

14 Fartuch roboczy szt 15 35 0,23 43,05 525,00 120,75 645,75

15 szt 1 40 0,23 49,20 40,00 9,20 49,20

16 szt 10 36 0,23 44,28 360,00 82,80 442,80

Fartuch przedni 
płócienny

Fartuch zapaska, tkanina bawełna 100 % lub 
tkanina 65% poliester 35% bawełna, wiązana 
z tyłu na 2 paski lub wkładane  na szyję, 
wymiary od 60 cm do 1 m x1, 20m damskie 
lub męskie, kolor biały, granat lub zielony, 
pełna rozmiarówka.

Fartuch roboczy z elanobawełny; kolor 
granatowy; pełna rozmiarówka; rękawy 3/4 
długości wykończone mankietem; dwie 
boczne kieszenie; zapięcie na guziki; 
wykładany kołnierz.

Fartuch roboczy 
damski

Damski fartuch ochronny z krótkim rękawem, 
szerokim, nie wszytym. Długość fartucha to 
100cm (+/- 2cm) zapinany na napy lub 
guziki. Wykonany z tkaniny: poliester (100% 
poliestru). Kolor granatowy, jednolity, 
wykończony lamówką w kolorze tkaniny, 
Rozmiar: XS – XXL

Fartuch roboczy typu 
master

Fartuch ochronny  65% poliester, 35% 
bawełna o gramaturze min. 262 g/m2,  
zapinany na napy lub guziki, dwie boczne 
kieszenie, rozmiar S-XXXL, kolor zielony lub 
niebieski. Z lewej strony na klatce 
piersiowej (w przypadku kiedy na odzieży 
występuje kieszeń ponad kieszenią) musi 
znajdować się napis wykonany metodą 
sitodruku lub termodruku w kolorze 
żółtym "KUL". Wysokość liter 2 cm, 
szerokość napisu 6 cm.
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17 szt 30 7,9 0,23 9,72 237,00 54,51 291,51

18 Kask budowlany szt 2 24 0,23 29,52 48,00 11,04 59,04

19 10 18 0,23 22,14 180,00 41,40 221,40

20 Koszula flanelowa. szt 60 22 0,23 27,06 1320,00 303,60 1623,60

21 10 24 0,23 29,52 240,00 55,20 295,20

22 szt 60 10,9 0,23 13,41 654,00 150,42 804,42

Kamizelka 
ostrzegawcza KOS

Kamizelka ostrzegawcza z dwoma pasami 
fluorescencyjnymi; 100% poliester; gramatura 
120 g/m2; zapinana na rzep; dwa poziome 
pasy odblaskowe;  spełnia wymogi normy 
EN471. Dostępna w kolorze: seledynowym i 
pomarańczowym. Rozmiar: M, L, XL, XXL, 
XXXL. 

Wykonany z polipropylenu (PP) wysokiej 
gęstości; odporny na promieniowanie UV; 
więźba z polietylenu niskiej gęstości z 8 
punktami zamocowania; z regulacją płynną 
napotnik z gąbki; waga: 345 g; normalny 
okres użytkowania: 3 lata od daty pierwszego 
użycia lub 5 lat od daty produkcji; norma EN 
397; kolory: niebieski, biały, czerwony, 
zielony, żółty, szary, pomarańczowy.

Kombinezon ochrony 
z kapturem

Biały niejałowy, kombinezon ochronny 
wykonany z polipropylenu, z kapturem 
obszytym gumką, zapinany na suwak, ze 
ściągaczem w kostkach i nadgarstkach.

Koszula robocza, 100% bawełna, gramatura 
min. 170g/m2, długi rękaw, zapinana na 
guziki, kieszeń po lewej stronie lub prawej 
stronie, tkanina o niskiej  kurczliwości  i 
trwałych  kolorach, zakończona kołnierzem i 
mankietem, pojedynczo pakowana,pełna 
rozmiarówka.

Koszulka polo z 
nadrukiem logo 
KUL.

Koszulka z  krótkim  rękawem typu polo 
taliowana, bawełna 100%, gramatura min. 
150 g/m2 , męska/damska, kolor granatowy, 
czarny, biały, gatunek  l,   pełna rozmiarówka. 
Z logo KUL na lewej piersi.

Koszulka t -shirt z 
nadrukiem logo KUL

Koszulka z  krótkim  rękawem typu t-shirt, 
taliowana, bawełna 100%, gramatura min. 
150 g/m2 , męska/damska, kolor granatowy, 
czarny, biały, gatunek  l,   pełna rozmiarówka. 
Z logo KUL na lewej piersi.
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23 szt 40 89 0,23 109,47 3560,00 818,80 4378,80

24 szt 4 22,5 0,23 27,68 90,00 20,70 110,70

25 op. 8 7,2 0,23 8,86 57,60 13,25 70,85

26 szt 200 1,49 0,23 1,83 298,00 68,54 366,54

Kurtka ocieplana z 
logo KUL

Nieprzemakalna kurtka zimowa z czterema 
kieszeniami plus jedną wewnętrzną; męska / 
damska; kaptur; ściąganie w pasie; spełnia 
wymagania norm: EN 340; Materiał: 
poliester/PCV, klejone szwy, nylonowa 
podszewka, wypełnienie poliestrowe.
Pełna rozmiarówka; kolor niebieski. Po lewej 
stronie logo KUL wykonane metodą 
termodruku.

Kurtka 
przeciwdeszczowa 
KPD z logo KUL

Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem; 30% 
PCV, 70% poliester; zapinana na suwak oraz 
dodatkowe napy, z możliwością ściągnięcia 
jej na dole ściągaczami; kaptur zasuwany w 
kołnierzu, ściągany troczkami; dwie kieszenie 
zamaskowane zakładkami; rękawy zapinane 
na napy, umożliwiające regulację ich 
szerokości i doskonałą ochronę przed 
deszczem; szwy dodatkowo klejone od 
wewnątrz taśmami, zabezpieczającymi przed 
dostaniem się wody; system wentylacji na 
plecach. Model damski / męski/ pełna 
rozmiarówka.

Maseczka ochronna 
jednorazowa. 

Maseczki na gumce - trójwarstwowe 
maseczki ochronne,  jednorazowe, 
skuteczność filtrująca 98%, oddychające. Nie 
zawierają lateksu oraz włókien szklanych. 
Rozmiar: uniwersalny.

Maseczka ochronna 
na gumkę z filtrem.

Półmaska filtrująca ochronna na twarz. 
Powleczona włókniną osłonową. Wyposażona 
w filtry oczyszczające powietrze. Chroniąca 
przed pyłami różnorodnego pochodzenia o 
różnorodnym nasileniu. Wyposażona w  
zawór, który ułatwia wydostanie się 
wydychanego powietrza na zewnątrz, 
zapobiegając jego gromadzeniu się w środku. 
Maska spełnia normę: EN 149:2001.



Arkusz2

Strona 7

27 op. 6 74,5 0,23 91,64 447,00 102,81 549,81

28 Nakolanniki szt 1 12,9 0,23 15,87 12,90 2,97 15,87

29 szt 3 11,9 0,23 14,64 35,70 8,21 43,91

30 para 15 48 0,23 59,04 720,00 165,60 885,60

Maseczka ochronna 
na gumkę.

Białe maseczki higieniczne jednorazowe: 
gramatura 160 g/m2, zakładana na gumkę, 
miękka metalowa blaszka zapewnia 
przyleganie maski w okolicach nosa, 
pakowana po 50 szt w opakowaniu.

Nakolanniki z  osłoną z tworzywa sztucznego. 
Mocujące paski na rzep umożliwiają 
umocowanie ochraniaczy na kolanach. 
Wyposażone w amortyzująca poduszkę. 
Chroniące kolana przed stłuczeniem i obiciem 
oraz spodnie przed przetarciem na kolanach. 
Stosowane do prac w miejscach gdzie 
wymagane jest klękanie. Norma: EN 14404

Nauszniki 
przeciwhałasowe

Nauszniki przeciwhałasowe do ochrony 
słuchu w środowisku o umiarkowanym 
natężeniu hałasu. Miękkie i szerokie poduszki 
uszczelniające, regulowany pałąk. Możliwość 
wymiany gąbek tłumiących.

Obuwie – półbuty 
robocze damskie / 
męskie

Buty typu: OB, skóra bydlęca, sięgające przed 
kostkę, podstawowe własności, absorpcja 
energii w części piętowej, podeszwa 
wykonana z podwójnego poliuretanu, 
olejoodporna, absorpcja uderzeń pod piętą, 
spełniające normę EN20344, EN20347. Pełna 
rozmiarówka. Męskie /damskie.
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31 para 15 99 0,23 121,77 1485,00 341,55 1826,55

32 para 2 161 0,23 198,03 322,00 74,06 396,06

33 para 25 46 0,23 56,58 1150,00 264,50 1414,50

34 para 1 29,8 0,23 36,65 29,80 6,85 36,65

Obuwie - trzewiki 
robocze damskie

Buty zakrywające kostkę, ze skóry bydlęcej 
wodoodporne, sznurowane,wierzch obuwia 
wykonany z licowych skór bydlęcych czarne, 
górna część cholewki zakończona  kołnierzem 
ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, 
podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu 
odpornego na oleje, smary, benzynę i inne 
rozpuszczalniki organiczne (na styku z 
podłożem - chroniąca przed poślizgiem 
warstwa litego poliuretanu, 
charakteryzującego się  odpornością na 
ścieranie, pękanie i przecinanie; zalecane dla 
przemysłu spożywczego, damskie rozmiar 36-
42

Obuwie – trzewiki 
robocze dekarskie

Trzewiki z miękką podeszwą przeznaczone 
dla dekarzy do prac na dachach. Rozmiary: 
39-47; Pokrycie: skóra. Wyściółka: zamsz, 
zapewnia przewiewność, zapobiega otarciom. 
Wkładka: bardzo miękka, wykonana z pianki 
poliuretanowej. Podeszwa: mieszanka 
poliuretanowo - nitrylowa, zapewnia świetną 
przyczepność do podłoża. Antyprzebiciowa 
wkładka APT w podeszwie. Spełniają normy: 
EN20344, EN20347, EN13287

Obuwie – trzewiki 
robocze męskie

Buty typu: OB, skóra bydlęca, trzewiki 
sięgające kostki, kategoria ochrony: I, 
podeszwa wykonana z podwójnego 
poliuretanu, ojejoodporna, absorpcja uderzeń 
pod piętą, sznurowane, kolor: czarny, rozmiar 
38 – 48, spełniające normę EN 20344, EN 
20347.

Obuwie gumowe 
męskie

Obuwie robocze typu gumowce z PCV, 
samoczyszcząca antypoślizgowa podeszwa 
urzeźbiona,  odporna na ścieranie, posiadające 
dobre właściwości izolacyjne. znak 
bezpieczeństwa „B”, męskie rozmiar 40- 48 
różne kolory zielony/ biały/czarny.
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35 para 3 35 0,23 43,05 105,00 24,15 129,15

36 para 180 37 0,23 45,51 6660,00 1531,80 8191,80

37 para 30 37 0,23 45,51 1110,00 255,30 1365,30

38 para 10 37 0,23 45,51 370,00 85,10 455,10

Obuwie 
profilaktyczne 
drewniak

Obuwie profilaktyczne, białe (typ drewniak), 
cholewka skórzana pokryta folią 
zapewniająca łatwość konserwacji, 
długotrwałość i swobodną cyrkulację 
powietrza,  spody drewniane z profilem 
ortopedycznym, podeszwa 
przeciwpoślizgowa, męskie/damskie rozmiar: 
36 -48. Zgodne z PN-EN ISO 20 347:2005

Obuwie 
profilaktyczne 
odkryte palce 

Obuwie profilaktyczne białe (odkryte palce), 
wkładka skórzana z profilem ortopedycznym, 
cholewka skórzana z możliwością regulacji 
tęgości, podeszwa przeciwpoślizgowa, pasek 
na piętę z możliwością regulacji, posiadające 
certyfikaty i atesty CE, damskie rozmiar: 36 -
48

Obuwie 
profilaktyczne 
zakryte palce 
damskie

Obuwie profilaktyczne białe (zakryte palce) 
wkładka skórzana z profilem ortopedycznym, 
cholewka skórzana z perforacją, podeszwa 
przeciwpoślizgowa odporna na oleje i 
tłuszcze roślinne, pasek na piętę z 
możliwością regulacji, posiadające certyfikaty 
i atesty CE, męskie/damskie rozmiar 36-48

Obuwie 
profilaktyczne 
zakryte palce męskie

Obuwie profilaktyczne białe ( zakryte palce) 
wkładka skórzana z profilem ortopedycznym, 
cholewka skórzana z perforacją, podeszwa 
przeciwpoślizgowa odporna na oleje i 
tłuszcze roślinne, pasek na piętę z 
możliwością regulacji, posiadające certyfikaty 
i atesty CE
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39 Obuwie taktyczne para 35 169 0,23 207,87 5915,00 1360,45 7275,45

40 op. 4 8,9 0,23 10,95 35,60 8,19 43,79

41 Okulary ochronne szt 1 6,2 0,23 7,63 6,20 1,43 7,63

Buty taktyczne przeznaczone dla Straży 
mundurowej, sznurowane, wysokość ¾, 
stabilizacja pięty, ochrona palców, buty w 
całości w kolorze czarnym, mocowanie 
cholewki z podeszwą za pomocą szycia, 
klejenia lub wtrysk bezpośredni, wierzch buta 
wodoodporny wykonany w części głównejze 
skóry naturalnej bukat bydlęcy dopuszczalne 
wstawki z nylonu, membrana 
paroprzepuszczalne, oddychająca 
wodoodporna, but zabezpieczający przed 
przemakaniem, wyściółka pochłaniająca 
wilgoć, antybakteryjna wkłądka, wytrzymałe, 
nierdzewne elementy sznurowania, podeszwa 
minimum dwuwarstwowa odporna na 
ścieranie, podeszwa antypoślizgowa, 
zapewniająca dobra przyczepność. Rozmiary 
36 – 46.

Ochraniacze na 
obuwie

Ochraniacze na buty z polietylenu, grubości 
20 mikronów, długość 40 cm. Bardzo trwałe i 
odporne na wilgoć. Nadają się do celów 
HACCP. Do nakładania na buty przed 
wejściem do pomieszczeń labolatoryjnych. 
Opakowanie 100 szt. 

Pokryte warstwą  typu ANTIFOG; klasa 
optyczna 1; posiadają regulację; przeznaczone 
do ochrony oczu przed odpryskami; 
zapewniają ochronę przed małymi 
odpryskami ciał stałych o energii uderzeni do 
45 m/s (F); spełniają wymagania normy 
EN166.
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42 Pachołek drogowy 2 26 0,23 31,98 52,00 11,96 63,96

43 szt 2 39 0,23 47,97 78,00 17,94 95,94

44 szt. 1 82 0,23 100,86 82,00 18,86 100,86

45 szt 30 23 0,23 28,29 690,00 158,70 848,70

46 10 26 0,23 31,98 260,00 59,80 319,80

Parametry techniczne:
Pachołki drogowe U23 wykonane są z 
elastycznego PVC w kolorze 
pomarańczowym z malowanymi białymi 
pasami. Pachołki wyznaczają tor jazdy, 
oznaczenie robót tymczasowych, oznaczają 
miejsca zabezpieczenie po świeżo 
malowanych linii oznakowania poziomego.

WYSOKOŚĆ: 50 cm
PODSTAWA 30cm x 30cm
WAGA: 1,2 kg
 

Spodnie białe 
(kucharskie)

Z tyłu w pasie guma dopasowująca; rozporek 
zapinany na zamek; dwie kieszenie boczne; 
jedna kieszeń tylna; nogawki wykończone 
obrębem; tkanina: 65% PES ,35% BW; 190g/
m2; pełna rozmiarówka; kolory: czarny, biały.

Szelki 
bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa z jednym pierścień 
grzbietowy w kształcie litery D wykonany ze 
stali o dużej wytrzymałości;  dwie przednie 
pętle tekstylne; regulowane pasy na klatce 
piersiowej oraz w obrębie ud; pasy do pozycji 
siedzącej; pas biodrowy; taśma szerokości 44 
±1 mm wykonana z poliestru - szycie 
wykonane czarnymi nićmi z poliamidu, 
odpornymi na rozciąganie - spełniają 
wymagania normy EN361

Tablica informacyjna 
BHP

Znaki BHP - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, ewakuacyjne, 
piktogramy. Wykonane z płyty PCV, format 
znaku w rozmiarze 200x400; nadruk 
fotoluminescencyjny.

Tablica stojak - 
uwaga śliska podłoga 

Parametry techniczne: Kolor żółty, z 
ostrzegawczym piktogramem i napisem, 
ostrzegającym przed śliską podłogą. 
Wyposażona w uchwyt ułatwiający 
przenoszenie i rozkładanie. Wysokość 50 cm.
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47 szt 30 9,8 0,23 12,05 294,00 67,62 361,62

48 szt 5 8 0,23 9,84 40,00 9,20 49,20

49 szt 5 13,5 0,23 16,61 67,50 15,53 83,03

50 szt 5 39 0,23 47,97 195,00 44,85 239,85

51 Taśma ostrzegawcza szt. 5 8,9 0,23 10,95 44,50 10,24 54,74

52 szt 5 27 0,23 33,21 135,00 31,05 166,05

Tablica: Instrukcja 
BHP

Instrukcja BHP wykonana z tworzywa PCV o 
wymiarach 35x25cm, trwały nadruk. 
Instrukcja bardzo czytelna na trwałym 
podłożu. Rodzaj instrukcji (tekst) będzie 
zamawiany w zależności od potrzeb.

Tabliczka – zakaz 
palenia wyrobów 
tytoniowych i 
papierosów 
elektronicznych

Znak o wymiarach 100 x 300 mm wykonany 
na folii samoprzylepnej, znak zawiera napis i 
dwa piktogramy (przekreślony papieros 
tradycyjny i papieros elektroniczny)

Tabliczka: Zakaz 
palenia wyrobów 
tytoniowych i 
papierosów 
elektronicznych / 
miejsce wskazane do 
palenia

Tabliczka z płyty sztywnej PCV o grubości 1 
mm, wymiar 200 x 500 mm, znak zawiera 
napis i dwa piktogramy (przekreślony 
papieros tradycyjny i papieros elektroniczny)

Taśma 
antypoślizgowa 
samoprzylepna

Taśma przeciwpoślizgowa samoprzylepna 
wykonana z materiału antypoślizgowego, 
trudno-ścieralnego. Kolor czarny. Wymiary: 
szer.  5cm / 18 m, czarno – żółta.

Taśma ostrzegawcza żółto - czarna 
dwustronna,  używana jest do odgradzania 
terenu, oznaczania miejsc niebezpiecznych, 
Wykonana z polietylenu, bez kleju, wymiary: 
długość ok. 100 m / szer. 8 cm

Taśma ostrzegawcza 
samoprzylepna

Wymiary: długość ok. 33 m / szer 5 cm; 
materiał: nośnik polipropylenowy pokryty 
masą klejącą; do znakowania przeszkód i 
niebezpiecznych obszarów, kolor taśmy 
zgodny z regulacjami EU dot. znakowania, 
nośnik pokryty trwałą masą klejącą 
zapewniającą idealną przyczepność, brak 
rozpuszczalników w masie klejącej; kolor 
żółto – czarny.
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53 szt 3 108 0,23 132,84 324,00 74,52 398,52

54 szt 45 56 0,23 68,88 2520,00 579,60 3099,60

LOGO KUL SUMA 45963,5 10571,61 56535,11

Ubranie robocze 
ocieplane z logo 
KUL

Ubranie robocze typ szwedzki ocieplone,  
tkanina powłoka 65% poliester, 35% bawełna, 
 bluza: gramatura min. 180 g/m2 zapina na 
zamek lub guziki kryte plisą, bluza 
wykończona gumowym ściągaczem, bluza 
wyposażona w 4 kieszenie,spodnie typu 
ogrodniczki:  gramatura min. 180 g/m2 
regulowana długość szelek, spodnie 
regulowane w pasie na guziki, dodatkowo 
gumowy ściągacz, spodnie wyposażone w 
min. 5 kieszeni.  Pełna rozmiarówka, kolor 
zielony. Z lewej strony na klatce piersiowej 
(w przypadku kiedy na odzieży występuje 
kieszeń ponad kieszenią) musi znajdować 
się napis wykonany metodą sitodruku lub 
termodruku  w kolorze żółtym "KUL". 
Wysokość liter 2 cm, szerokość napisu 6 
cm.*                

Ubranie robocze typ 
szwedzki z logo KUL

Ubranie robocze  2 częściowe: 65% 
poliester, 35% bawełna, gramatura min. 260g/
m2, bluza: zapinana na guziki pokryte plisą, 
na frontowej stronie 2 kieszenie na 
rzepy,mankiety zapinane na guzik, na dole 
guma ściągająca, k, spodnie typu 
ogrodniczki: możliwość regulacji w pasie - 
dodatkowe guziki, regulacja długości szelek, 
szelki wyposażone w tylnej partii w gumkę, 
dwie kieszenie boczne, jedna kieszeń na 
nogawce, dodatkowo 2 kieszenie w górnej 
partii spodni w tym jedna na suwak. Pełna 
rozmiarówka, kolor ubrania zielony. Z lewej 
strony na klatce piersiowej (w przypadku 
kiedy na odzieży występuje kieszeń ponad 
kieszenią) musi znajdować się napis 
wykonany metodą sitodruku lub 
termodruku w kolorze żółtym "KUL". 
Wysokość liter 2 cm, szerokość napisu 6 
cm. *                      


