
Specyfikacja: 

Dostawa odzieży służbowej dla pracowników ZOK Bramy Poznania i Galerii Śluza oraz Centrum 

Szyfrów Enigma 

 

Specyfikacja: 

 

1. Koszule pracownicze dla Centrum Szyfrów Enigma 

- liczba: 21 sztuk 

- rękaw: długi, mankiet na guziki 

- kolor: szarość zbliżona do  Pantone Cool Gray 3 

- skład surowcowy tkaniny: przewaga bawełny (min. 70% składu) 

- logo: haft komputerowy o wymiarach maksymalnych 5x5 cm, czarny (Pantone Process 

Black), logotyp CSE na lewej piersi 

- opcja damska i męska do  późniejszego wyboru (dopuszczone modele równorzędne), 

- rozmiary do późniejszego wyboru 

- krój taliowany, opcjonalnie krój regular do późniejszego wyboru (dopuszczony model 

równorzędny). 

- dostawa na adres: św. Marcin 78, Poznań 

 

2. Koszulki polo pracownicze  dla Centrum Szyfrów Enigma 

- liczba: 21 sztuk 

- rękaw: krótki 

- skład surowcowy tkaniny: bawełna (min. 95% składu) 

- logo: haft komputerowy o wymiarach maksymalnych 5x5 cm, czarny (Pantone Process 

Black), logotyp CSE na lewej piersi 

- kolor: żółty zbliżony do Pantone Yellow 012 C 

- opcjonalnie zamiast powyższego kolor: czarny Pantone Process Black, logo: haft 

komputerowy, w kolorze żółtym zbliżonym do Pantone Yellow 012 C, logotyp CSE na lewej 

piersi 

- rozmiary do późniejszego wyboru 

- opcja damska i męska do  późniejszego wyboru (dopuszczone modele równorzędne), 

- dostawa na adres: św. Marcin 78, Poznań 

 



3. Bezrękawniki termiczne dla Centrum Szyfrów Enigma 

- liczba: 12 sztuk 

- materiał: syntetyczny, o strukturze mikrofleece lub zbliżonej, w rodzaju tkanin stosowanych 

w odzieży outdoorowej softshellowej 

- odzież wyposażona w kieszenie boczne. 

- logo: haft komputerowy o wymiarach maksymalnych 5x5 cm lub znakowanie w zbliżonej 

technologii, w kolorze żółtym zbliżonym do Pantone Yellow 012 C, logotyp CSE na lewej piersi 

- kolor: czarny (Pantone Process Black) 

- rozmiary do późniejszego wyboru 

- opcja damska i męska do  późniejszego wyboru (dopuszczone modele równorzędne), 

- dostawa na adres: św. Marcin 78, Poznań 

 

4. Koszule pracownicze z długim rękawem dla Bramy Poznania ICHOT 

- liczba: 8 sztuk 

- rękaw: długi, mankiet na guziki 

- logo: haft komputerowy o wymiarach maksymalnych 5x5 cm, w kolorze białym (Pantone 

Bright White lub zbliżony), logo Bramy Poznania ICHOT na lewej piersi 

- kolor: niebieski zbliżony do Pantone 2717C 

- skład surowcowy tkaniny: przewaga bawełny (min. 70% składu) 

- opcja damska i męska do  późniejszego wyboru (dopuszczone modele równorzędne), 

- rozmiary do późniejszego wyboru 

- krój taliowany, opcjonalnie krój regular do późniejszego wyboru (dopuszczony model 

równorzędny). 

- dostawa na adres: ul. Gdańska 2, Poznań 

 

5. Koszule pracownicze z krótkim rękawem dla Bramy Poznania ICHOT 

- liczba: 8 sztuk 

- rękaw: krótki 

- logo: haft komputerowy o wymiarach maksymalnych 5x5 cm, w kolorze białym (Pantone 

Bright White lub zbliżony), logo Bramy Poznania ICHOT na lewej piersi 

- kolor: niebieski zbliżony do Pantone 2717C 

- skład surowcowy tkaniny: przewaga bawełny (min. 70% składu) 

- opcja damska i męska do  późniejszego wyboru (dopuszczone modele równorzędne), 



- rozmiary do późniejszego wyboru 

- krój taliowany, opcjonalnie krój regular do późniejszego wyboru (dopuszczony model 

równorzędny). 

- dostawa na adres: ul. Gdańska 2, Poznań 

 

6. Bezrękawniki termiczne dla Bramy Poznania 

 

- liczba: 18 sztuk 

- materiał: syntetyczny, o strukturze mikrofleece lub zbliżonej, w rodzaju tkanin stosowanych 

w odzieży outdoorowej softshellowej 

- logo: haft komputerowy  o wymiarach maksymalnych 5x5 cm lub znakowanie w zbliżonej 

technologii, w kolorze białym (Pantone Bright White lub zbliżony), logotyp Bramy Poznania 

na lewej piersi 

- kolor: czarny (Pantone Process Black) 

- rozmiary do późniejszego wyboru 

- opcja damska i męska do  późniejszego wyboru (dopuszczone modele równorzędne), 

- dostawa na adres: ul. Gdańska 2, Poznań 

 

 

 


