
Hotel Krynica

ul. Park Sportowy 3

33-380 Krynica-Zdrój

Hotel Wodnik

Słok k/Bełchatowa,

97-400 Bełchatów

Hotel Wolin

ul. Nowomyśliwska 76,

72-500 Międzyzdroje

DW Bełchatów

ul. J. Kilińskiego 4

58-580 Szklarska 

Poręba

OSIR 

Wawrzkowizna, 

Wawrzkowizna 1, 

97-400 Bełchatów

CSiR Krasnobród

ul. Kościuszki 73

22-440 Krasnobród

OSW Złoty Sen

Złotniki 

Lubańskie

59-820 Leśna

Łącznie

w kolorze białym, 

wytłoczony napis: 

HOTEL

450 600 200 - 60 - - 1310

w kolorze białym, 

gładkie
- - - 50 - 40 40 130

w kolorze białym, 

wytłoczony napis: 

HOTEL

450 600 200 - 450 - - 1700

w kolorze białym, 

gładkie
- - - 50 - 40 - 90

CZĘŚĆ A: Ręczniki hotelowe duże, ręczniki hotelowe małe, hotelowe dywaniki łazienkowe, szlafroki hotelowe

1.
Ręcznik Hotelowy  

- duży, gładki

Skład: 100 % bawełna frotte,

Gramatura: min. 500 g/m2 dla bieli, min. 450 g/m2 dla kolorów

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: 90°C 

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień 

dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny,

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Wymiary: 70 cm x 140 cm

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*

Znak sprawy: ELST/FZ/272-46/2017.FZ-19-2017.BK

Załącznik nr 1 do SIWZ

Lp.

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

Opis Przedmiotu Zamówienia/ Minimalne wymagane parametry

MIEJSCA DOSTAW

Ilość (szt.)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa konfekcji hotelowej w zakresie ręczników, dywaników łazienkowych i szlafroków dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o., zgodnie z poniższą specyfikacją:

2.
Ręcznik Hotelowy 

-  mały, gładki

Skład: 100 % bawełna frotte,

Gramatura: min. 500 g/m2

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: 90°C 

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień 

dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Wymiary: 50 cm x 100 cm

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*
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3.

Hotelowy 

Dywanik 

Łazienkowy 

(tzw. stopki)

Skład: 100 % bawełna,

Gramatura: min. 650 g/m2

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: 90°C 

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień 

dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Wymiary: 50 cm x 70 cm

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*

w kolorze białym, 

wytłoczony wzór 

stopek 

150 100 - 50 - - 40 340

rozmiar S 80 - - - - - - 80

rozmiar M 3 - - 5 - - 8

rozmiar L 120 4 50 - 5 - - 179

rozmiar XL - 3 50 - - - - 53

4.
Szlafrok  

Hotelowy – gładki 

Skład: 100 % bawełna,

Gramatura: min. 400 g/m2

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna,

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: 90°C

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień 

dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny,

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Kieszenie: dwie zewnętrzne

Szyty z kołnierzem

Pasek do przewiązywania: wykonany z jednego kawałka 

materiału, wzmocniony podwójnym obszyciem

LOGO: Umieszczone po lewej stronie na wysokości klatki 

piersioweji logo Elbest Hotels (haft gęsty, estetycznie i precyzyjnie 

wykonany, niedopuszczalne wystające nitki, strona spodnia haftu 

wykończona estetycznie - dokładnie odcięty podkład haftu, haft 

odporny na częste pranie przemysłowe w temp. 90 stopni C, kolor 

haftu PANTONE 647 C). Logo musi zawierać wszystkie 

zależności, kolor, proporcje  i odległości zg. z projektem 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wymiary loga: 8cmx8cm, 

logo bez ramki.                                                                                                                          

Rozmiar: S, M, L, XL

Kolor: biały

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*
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Hotel Krynica

ul. Park Sportowy 3

33-380 Krynica-Zdrój

Hotel Wodnik

Słok k/Bełchatowa,

97-400 Bełchatów

Hotel Wolin

ul. Nowomyśliwska 76,

72-500 Międzyzdroje

DW Bełchatów

ul. J. Kilińskiego 4

58-580 Szklarska 

Poręba

OSIR 

Wawrzkowizna, 

Wawrzkowizna 1, 

97-400 Bełchatów

CSiR Krasnobród

ul. Kościuszki 73

22-440 Krasnobród

OSW Złoty Sen

Złotniki 

Lubańskie

59-820 Leśna

Suma

* Wszywka  wykonana w technice dowolnej, ale gwarantującej jej trwałość, niestrzępiąca się, czytelna, odporna na ścieranie, pranie w wysokich temperaturach oraz odporna na czyszczenie chemiczne.  

CZĘŚĆ B: Ręczniki hotelowe duże czekoladowy brąz i beż

Ręczniki hotelowe duże i male powinny stanowić komplet tj. powinny być wykonane z tego samego materiału.

Przedmiot Zamówienia powinien być odporny na częste pranie przemysłowe, musi być zapewniona trwałość kolorów (nie wystąpią odbarwienia).

Przedmiot Zamówienia powinien posiadać wysoka jakość i estetykę wykonania, w szczególności powinien posiadać prosto obszyte/równe krawędzie, nie mogą tworzyć się falbanki, ani marszczenia, wymiary w zakresie długości ręcznika/dywanika hotelowego z obydwu jego stron i szerokości 

muszą być takie same, tj. ręcznik/dywanik musi stanowić prostokąt. 

Przedmiot Zamówienia powinien posiadać Certyfikat: Oeko - Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia oferty, w jęz. polskim)

Lp.

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

Opis Przedmiotu Zamówienia/ Minimalne wymagane parametry

MIEJSCA DOSTAW

Ilość (szt.)

1.
Ręcznik Hotelowy  

- duży, gładki

Skład: 100 % bawełna frotte,

Gramatura: min. 500 g/m2 dla bieli, min. 450 g/m2 dla kolorów

Splot: pętelkowy krótki, gęsty,

Przędza: klasyczna

Kurczliwość: do 8%,

Obszycie: wzmocnione, podwójne,

Temperatura prania: min. 60°C

Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień,

Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień 

dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny,

Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień,

Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień

Absorpcja wody: min. 15s,

Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy

Wymiary: 70 cm x 140 cm

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*

57020--

- -- 50
w kolorze 

beżowym, gładkie
- - 50 -

--100450

w kolorze 

czekoladowy brąz, 

gładkie
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