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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie i dostawa:
•

•

Koszulek biegowych technicznych na Cracovia Maraton w latach 2016 – 2018 w łącznej
ilości 24 000 sztuk. Zamawiający dopuszcza umieszczenie jednego monochromatycznego
logotypu marki na piersi;
koszulek biegowych technicznych na Cracovia Półmaraton Królewski w latach 2016 –
2018 w łącznej ilości 26 000 sztuk. Zamawiający dopuszcza umieszczenie jednego
monochromatycznego logotypu marki na piersi;

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
I.

Koszulki techniczne biegowe na Cracovia Maraton

Liczba koszulek:

Cracovia Maraton 2016
Cracovia Maraton 2017
Cracovia Maraton 2018
Suma

Ilość
7 000
8 000
9 000
24 000

Damskie
20%
20%
20%
20%

Męskie
80 %
80 %
80 %
80 %

Rozmiary:
koszulki męskie: S-10%, M-35%, L-40%, XL- 10%, XXL- 5%
koszulki damskie: S-45%, M-40%, L-10%, XL- 5%

Koszulki muszą być fabrycznie nowe.
Typ koszulki – koszulka dedykowana do biegania, techniczna. Typ damski i męski z krótkim
rękawem, z okrągłym wykończeniem pod szyją. Zamawiający dopuszcza wszywki odzieŜowe
umieszczone w dolnej części koszulki zawierające informacje o producencie i sposobie
konserwacji koszulki.
Szczegółowy opis koszulki
1. Szycie i wykończenie z zastosowaniem szwów płaskich niwelujących ryzyko obtarć.
2. Materiał – 100% poliester, lekki materiał szybkoschnący, niepowodujący podraŜnień,
odprowadzający wilgoć, oddychający.
3. Zabezpieczenie szwu na karku.
4. Metka na karku drukowana.
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5. Element odblaskowy.
6. Wyprofilowana koszulka. Koszulka damska taliowana.
7. Gramatura koszulki – nie mniej niŜ 120 g nie więcej niŜ 140 g.
Koszulka w kolorze niebieskim lub granatowym
Koszulki według standardu wielkości uniwersalnej.
Sposób pakowania
Koszulki złoŜone, pakowane indywidualnie w celofanowe torebki, wszystkie w jednakowym
kolorze i o jednakowej gramaturze z widocznym oznaczeniem rozmiaru i rodzaju koszulki
(damska, męska).
Do oferty naleŜy dołączyć koszulki; damską i męską, bez nadruku, które Zamawiający
potraktuje jako próbki, wraz ze szczegółowym opisem parametrów, składu i funkcjonalności.

Specyfikacja nadruku logotypu marki (jeŜeli występuje):
•
•
•

MoŜliwy nadruk logotypu marki na piersi. Wielkość logotypu na 1 koszulce wynosi
maksimum 25 cm kwadratowych.
Nadruk techniką nie powodującą utraty funkcji oddychających koszulki w miejscu
nadruku. Wymagana akceptacja metody nadruku przez zamawiającego.
Nadruk nie moŜe się kruszyć ani pękać i musi "pracować" z koszulką.
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II.

Koszulki techniczne biegowe na Cracovia Półmaraton Królewski

Liczba koszulek:

Cracovia Półmaraton 2016
Cracovia Półmaraton 2017
Cracovia Półmaraton 2018
Suma

Ilość
8 000
9 000
10 000
27 000

Damskie
20%
20%
20%
20%

Męskie
80 %
80 %
80 %
80 %

Rozmiary:
koszulki męskie: S-10%, M-35%, L-40%, XL- 10%, XXL- 5%
koszulki damskie: S-45%, M-40%, L-10%, XL- 5%
Koszulki muszą być fabrycznie nowe.
Typ koszulki – koszulka dedykowana do biegania, techniczna. Typ damski i męski z krótkim
rękawem, z okrągłym wykończeniem pod szyją. Zamawiający dopuszcza wszywki
odzieŜowej umieszczone w dolnej części koszulki zawierające informacje o producencie
i sposobie konserwacji koszulki.
Szczegółowy opis koszulki
1. Szycie i wykończenie z zastosowaniem szwów płaskich niwelujących ryzyko obtarć.
2. Materiał – 100% poliester, lekki materiał szybkoschnący, niepowodujący podraŜnień,
odprowadzający wilgoć, oddychający.
3. Zabezpieczenie szwu na karku.
4. Metka na karku drukowana.
5. Element odblaskowy.
6. Wyprofilowana koszulka. Koszulka damska taliowana.
7. Gramatura koszulki – nie mniej niŜ 120 g nie więcej niŜ 140 g.

Koszulka w kolorze w kolorze niebieskim lub granatowym.
Koszulki według standardu wielkości uniwersalnej.
Sposób pakowania
Koszulki złoŜone, pakowane indywidualnie w celofanowe torebki, wszystkie w jednakowym
kolorze i o jednakowej gramaturze z widocznym oznaczeniem rozmiaru i rodzaju koszulki
(damska, męska).
Do oferty naleŜy dołączyć koszulki; damską i męską, bez nadruku, które Zamawiający
potraktuje jako próbki, wraz ze szczegółowym opisem parametrów, składu i funkcjonalności.
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Specyfikacja nadruku logotypu marki (jeŜeli występuje):
•
•
•

MoŜliwy nadruk logotypu marki na piersi. Wielkość logotypu na 1 koszulce wynosi
maksimum 25 cm kwadratowych.
Nadruk techniką nie powodującą utraty funkcji oddychających koszulki w miejscu
nadruku. Wymagana akceptacja metody nadruku przez zamawiającego.
Nadruk nie moŜe się kruszyć ani pękać i musi "pracować" z koszulką.
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