
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Nr 

części 
Nazwa części 

Przykładowe wzory Opis 

  Dyżurny operacyjny  

1 

Marynarka 

garniturowa 

jednorzędowa-10 

szt. 

 

 

 

 

Marynarka garniturowa jednorzędowa - marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemno 

granatowej tkaniny, matowy, wykonany z tkaniny typu gabardyna 480g , marynarka o 

klasycznym kroju,  dopasowana do sylwetki, zapinana na  3 guziki płaskie kolorem 

dopasowane do marynarki, posiada proste klapy o szerokości ok. 8 cm (zakończone w szpic), 

kieszenie z płatkami, z tyłu brak rozcięcia, podszewka 100% wiskozy, na piersi kieszonka z 

listewką (do ustalenia), wewnątrz mała kieszonka. 
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2 Kamizelka- 5 szt. 

 

 

 

 

kamizelka z gładkiej, ciemno granatowej tkaniny, matowy, wykonany z tkaniny typu gabar-

dyna 480g , marynarka o klasycznym kroju,  dopasowana do sylwetki, zapinana na  /43 guzi-

ki płaskie kolorem dopasowane do całości, bez kieszeni, podszewka 100% wiskozy, 
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3 

Spodnie 

garniturowe- 10 

szt. 

 

 

spodnie, z gładkiej, ciemno granatowej tkaniny, matowy, wykonane z 

 ciemno granatowej tkaniny, matowy, wykonany z tkaniny typu gabardyna 480g o 

klasycznym kroju, w kant, zapinane na zamek oraz guzik kolorem dopasowany do całości, 

kolanówka  poliester, 2 kieszenie cięte z przodu,  1 kieszeń z tyłu zapinana na guzik 

4 

Koszula z długim 

rękawem- 15 szt. 

w 2015r.+ 15szt. w 

2016r. 

 

w kolorze białym, wykonana ze 100% bawełny, gramatura 125 gr/m2, mankiet ścięty, 

zapinany na 1 guzik, kołnierz typu button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce 

regularnej, dopasowana do sylwetki, elektrostatyczna 
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5 

Koszula z krótkim 

rękawem- 15 szt. 

w 2015r.+ 15szt. w 

2016r. 

 

w kolorze białym, wykonana ze 100% bawełny, gramatura 125 gr/m2, kołnierz typu button 

down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do sylwetki, 

elektrostatyczna, na ramionach naszyte pagony 

 

6 

Krawat- 10 szt. w 

2015r.+10 szt. w 

2016r. 

 

 

 

 

 

Krawat męski  w kolorze ciemnoszarym, gładki, 100% poliester, matowa krepa, wąski, z 

tyłu zaszewka do przełożenia cieńszego końca 

 

 

kierownik zmiany/koordynator rejsu/agenci 
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7 

marynarka 

garniturowa 

jednorzędowa- 16 

szt. 

 

 

marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, matowy, wykonana z tkaniny o 

składzie 44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, marynarka o klasycznym kroju,  

dopasowana do sylwetki - „taliowana”, zapinana na 2 guziki kolorem dopasowane do 

marynarki, posiada proste klapy o szerokości ok. 8 cm (zakończone w szpic), kieszenie z 

płatkami, z tyłu jedno rozcięcie, podszewka 100% wiskozy w kolorze dopasowanym do 

marynarki,  po wewnętrznej stronie mała kieszonka na wysokości piersi logo portu 

haftowane na lewej klapie kieszeni 

 

8 

spodnie 

garniturowe- 16 

szt. 

 

spodnie, z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, matowy,  

wykonane z  tkaniny o składzie 44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, o klasycznym kroju – 

lekko dopasowane w stylu „slim”, w kant, zapinane na zamek oraz guzik kolorem 

dopasowany do całości, kolanówka poliester, przewiewna, 2 kieszenie cięte, z przodu, bez 

kieszeni z tyłu logo portu wyhaftowane na lewej przedniej zaszewce do paska 
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9 

koszula z długim 

rękawem-28 szt. w 

roku 2015+28 szt. 

w roku 2016 

 

w kolorze błękitnym, wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 gr/m2, 

z szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza  i mankietów, zapinana na ciemnoszare guziki,  

kołnierz typu button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do 

sylwetki - „taliowana”, klasyczny mankiet   zapinany na 1 guzik, logo portu po lewej 

stronie na wysokości piersi 

10 

koszula z krótkim 

rękawem-28 szt. w 

roku 2015+28 szt. 

w roku 2016 

 

w  kolorze błękitnym, wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 

gr/m2, z szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza, zapinana na ciemnoszare guziki,  

kołnierz typu button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do 

sylwetki - „taliowana”, klasyczny mankiet   zapinany na 1 guzik, logo portu po lewej 

stronie na wysokości piersi 
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11 

Krawat- 16 szt. w 

2015r.+16 szt. w 

2016r. 

 

Krawat męski  w kolorze ciemnoszarym, gładki, 100% poliester, matowa krepa, wąski, z 

tyłu zaszewka do przełożenia cieńszego końca 

 

  agent obsługi pasażerskiej -K  

12 

Żakiet-10 szt. 

 

marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, wykonana z tkaniny składzie 

44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, marynarka typu slim,  dobrze dopasowana do 

 sylwetki, zapinana na 2 guziki kolorem dopasowane do marynarki, posiada proste 

klapy  zakończone w szpic, kieszenie z płatkami,  z tyłu bez rozcięcia, podszewka 100% 

wiskozy, wewnątrz mała kieszonka logo portu haftowane na lewej klapie kieszeni 
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13 

Kamizelka- 10 szt. 

 

Kamizelka z gładkiej, ciemno szarej tkaniny (identyczna jak marynarka), dobrze 

dopasowana do sylwetki, zapinana na guziki kolorem dopasowane do kamizelki, 

podszewka  100% wiskozy ,logo na wszytej metce zewnętrznej z boku kamizelki 

  

14 

Spódnica- 5 szt. 

 

Ołówkowa spódnica do połowy kolana/za kolano z rozcięciem, zapinana na obustronnie 

kryty suwak z boku spódnicy, z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, wykonana z tkaniny 

identycznej jak marynarka i kamizelka, podszewka poliester, dopasowana do sylwetki, nie 

ograniczająca ruchów, logo na wszytej metce zewnętrznej w górnej  krawędzi spódnicy 



Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 

15 

Spodnie- 5 szt. 

 

Spodnie z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, wykonana z tkaniny identycznej jak  marynarka i 

kamizelka, dopasowane do sylwetki, typu slim z kantem, zapinane na kryty  zamek z 

przodu, logo na wszytej metce zewnętrznej w górnej krawędzi spodni 

16 

bluzka z długim 

rękawem- 20 szt. 

w 2015r. +20 szt. 

w 2016r. 

 
 

 

w kolorze błękitnym, wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 gr/m2, 

z szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza  i mankietów, zapinana na ciemnoszare guziki,  

kołnierz typu button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do 

sylwetki - „taliowana”, klasyczny mankiet   zapinany na 1 guzik, logo haftowane z lewej 

strony na kołnierzu lub na wysokości lewej piersi 
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17 

bluzka z krótkim 

rękawem- 20 szt. 

w 2015r. +20 szt. 

w 2016r. 

 

 

w kolorze błękitnym, wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 gr/m2, 

z szarymi obszyciami wewnątrz kołnierza, zapinana na ciemnoszare guziki,  kołnierz typu 

button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do sylwetki - 

„taliowana, logo haftowane z lewej strony na kołnierzu lub na wysokości lewej piersi 

 

 
 

Informacja K 
 

18 

Żakiet-8 szt. 

 

marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, wykonana z tkaniny składzie 

44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, marynarka typu slim,  dobrze dopasowana do 

 sylwetki, zapinana na 2 guziki kolorem dopasowane do marynarki, posiada proste 

klapy zakończone w szpic, kieszenie z płatkami,  z tyłu bez rozcięcia, podszewka 100% 

wiskozy, wewnątrz mała kieszonka 
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19 

Spódnica-4 szt. 

 

 

 

Ołówkowa spódnica do za kolano z rozcięciem, zapinana na obustronnie kryty suwak z 

boku spódnicy, z gładkiej, ciemno szarej tkaniny wykonana z tkaniny składzie 44 % wełna, 

54% elana, 2% elastyna, podszewka poliester, dopasowana do sylwetki, nie ograniczająca 

ruchów, 

20 

Spodnie-4 szt. 

 

Spodnie z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, wykonana z tkaniny składzie 44 % wełna, 54% 

elana, 2% elastyna, dopasowane do sylwetki, klasyczne z kantem, zapinane na kryty zamek 

z tyłu, kieszenie boczne ścięte 
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21 

bluzka z długim 

rękawem-16 szt. 

 
 

w  kolorze białym, wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 gr/m2, 

zapinana na białe guziki, kołnierz typu button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce 

regularnej, dopasowana do sylwetki - „taliowana”, klasyczny mankiet  zapinany na 1 guzik 

22 

bluzka z krótkim 

rękawem-16 szt. 

 

 

w kolorze białym, wykonana ze 100% bawełny nieprześwitującej, gramatura 125 gr/m2, 

zapinana na białe guziki,  kołnierz typu button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce 

regularnej, dopasowana do sylwetki - „taliowana” 

 
 

Informacja M 
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23 

marynarka 

garniturowa 

jednorzędowa-2 

szt. 

 

marynarka jednorzędowa, z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, matowy, wykonana z tkaniny o 

składzie 44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, marynarka o klasycznym kroju,  

dopasowana do sylwetki - „taliowana”, zapinana na 2 guziki kolorem dopasowane do 

marynarki, posiada proste klapy o szerokości ok. 8 cm (zakończone w szpic), kieszenie z 

płatkami, z tyłu jedno rozcięcie, podszewka 100% wiskozy w kolorze dopasowanym do 

marynarki,  po wewnętrznej stronie mała kieszonka 

24 

spodnie 

garniturowe-2 szt. 

 

spodnie, z gładkiej, ciemno szarej tkaniny, matowy,  

wykonane z  tkaniny o składzie 44 % wełna, 54% elana, 2% elastyna, o klasycznym kroju – 

lekko dopasowane w stylu „slim”, w kant, zapinane na zamek oraz guzik kolorem 

dopasowany do całości, kolanówka poliester, przewiewna, 2 kieszenie cięte, z przodu, bez 

kieszeni z tyłu 
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25 

koszula z długim 

rękawem-4 szt. 

 

w kolorze białym, wykonana ze 100% bawełny, gramatura 125 gr/m2, mankiet ścięty, 

zapinany na 1 guzik, kołnierz typu button down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce 

regularnej, dopasowana do sylwetki 

26 

koszula z krótkim 

rękawem-4 szt. 

 

w kolorze białym, wykonana ze 100% bawełny, gramatura 125 gr/m2, kołnierz typu button 

down, plecy gładkie. Koszula w sylwetce regularnej, dopasowana do sylwetki 
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27 

Krawat-1 szt. 

 

Krawat męski  (kolor do uzgodnienia), gładki, 100% poliester, matowa krepa, wąski, z tyłu 

zaszewka do przełożenia cieńszego końca 

 

 

 


