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Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: odzieży termoaktywnej i 

gogli taktycznych. 

1. Odzież termoaktywna 

2. Gogle taktyczne 

 

Opis przedmiotu zamówienia dla cz. I 

Kod CPV: 18100000-0 
    

1. Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa fabrycznie nowej odzieży 

termoaktywnej (komplety składające się z bluzy oraz spodni) spełniającej następujące 

wymagania: 

• Rozmiary od M do XL (rozmiar M – maksymalnie 20 % całej dostawy oraz rozmiar  

XL – minimalnie 40 % całej dostawy); 

• Kolor dowolny; 

• Krój uniwersalny;  

• Posiada wymagany znak CE – deklaracja zgodności; 

• Materiał główny składający się: poliestru lub poliamidu.  

 

2. Termin realizacji: zamówienie będzie dostarczone na zlecenie Zamawiającego   

       przesłane drogą mailową na 14 dni kalendarzowych przed terminem realizacji     

       przedmiotu zamówienia. 

3. Okres gwarancji 24 miesiące. Wymagany okres rękojmi 24 miesiące. 

4. Przedmiot zamówienia winny być dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego  

       Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub     

       inny adres wskazany przez Zamawiającego, w godz. 9.00-14.00, na koszt Wykonawcy. 

5. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%  

       zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r. 

6. Przedmiot ma posiadać instrukcje w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. 
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Opis przedmiotu zamówienia dla cz. II 

 

Kod CPV:  33735000-1 

1. Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa fabrycznie nowych gogli 

taktycznych/balistycznych spełniających następujące wymagania: 

• Rozmiar uniwersalny; 

• Grubość szkieł co najmniej 2 milimetry, wykonane z nietłukącego poliwęglanu z 

powłoką chroniącą przed zadrapaniami; 

• Ramka nylonowa z regulowanym, elastycznym paskiem; 

• Symetryczny system wentylacyjny zapobiegający parowaniu szkieł; 

• W zestawie kieszeń w standardzie MOLLE lub przypinana na karabińczyk, szmatka z 

mikrofibry. Trzy wymienne szyby: przezroczysta oraz dwie dodatkowe z różnymi 

stopniami przyciemnienia; 

• Waga maksymalna: 160 g; 

• Dopuszczalny kolor główny (rama i taśma): czarny, coyote, woodland, multicam, olive, 

zielony, tan, odcienie tan, brązowy, szary; 

• Klasa optyczna: 1, 100% ochrona UV/UVB, Zgodne z normą: MIL-DTL-43511D i ANSI-

Z87.1 

 

2. Termin realizacji: zamówienie będzie dostarczone na zlecenie Zamawiającego   

            przesłane drogą mailową na 14 dni kalendarzowych przed terminem realizacji     

            przedmiotu zamówienia. 

3. Okres gwarancji 24 miesiące. Wymagany okres rękojmi 24 miesiące. 

4. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego  

            Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub     

            inny adres wskazany przez Zamawiającego, w godz. 9.00-14.00, na koszt Wykonawcy. 

5. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%  

            zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r. 

6. Przedmiot ma posiadać instrukcje w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/gogle-3221

