
Hotel Krynica

ul. Park Sportowy 3

33-380 Krynica-Zdrój

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

rozmiar 160 cm x 200 cm - - 50 - 50 - 100

rozmiar 140 cm x 200 cm - 200 - - - - 200

 rozmiar 80 cm x 70 cm - - - - 100 - 100

rozmiar 50 cm x 70 cm - 100 50 - - 100 250

Znak sprawy: ELST/FZ/272-48/2017.FZ-21-2017.BK

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO MODYFIKACJI I

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa konfekcji hotelowej do obiektów Elbest sp. z o.o., zgodnie z poniższą specyfikacją:

L.p.

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry

CZĘŚĆ A - (Dostawa poszew, poszewek, prześcieradeł)

MIEJSCA DOSTAW

Ilość (szt.)

Poszwa I

Nazwa: Musso

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 160g/m2 (+/- 8g/m2)

faktura: gładka (2729)

kolor: biały

wykończenie: biel optyczna

splot: satynowo - atłasowy

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

zamykana na zakładkę na krótszym boku

zakładka: 30 cm

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

1

2 Poszewka I

Nazwa: Musso 

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 160g/m2 (+/- 8g/m2)

faktura: gładka (2729)

kolor: biały

wykończenie: biel optyczna

splot: satynowo - atłasowy

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

zamykana na zakładkę na krótszym boku

zakładka: 20-25 cm

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji *

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)
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 rozmiar 160 cm x 240cm - 150 50 - 100 30 330

rozmiar 250 cm x 250 cm - 30 - - - - 30

rozmiar 180 cm x 200 cm - - 15 - - - 15

rozmiar 150 cm x 200 cm - - - 65 - - 65

5 Poszewka II

Nazwa: Musso

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 160 g/m2 (+/- 8 g/m2)

faktura: paski 1 cm (1715)

kolor: biały

wykończenie: biel optyczna

splot: satynowo - atłasowy

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej

zamykana na zakładkę na krótszym boku

zakładka: 20-25 cm

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

 rozmiar 70 cm x 80 cm - - - 65 - - 65

4 Poszwa II

3

Nazwa: Musso

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 160g/m2 (+/- 8g/m2)

faktura: gładka (2729)

kolor: biały

wykończenie: biel optyczna

splot: satynowo - atłasowy

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

obszywane czterostronnie

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji *

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

Nazwa: Musso

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 160 g/m2 (+/- 8 g/m2)

faktura: paski 1 cm (1715)

kolor: biały

wykończenie: biel optyczna

splot: satynowo - atłasowy

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej

zamykana na zakładkę na krótszym boku

zakładka: 30 cm

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji *

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

Prześcieradło I
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6 Prześcieradło II

Nazwa: Noris

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 160 g/m2 (+/- 8 g/m2)

splot: płócienny (dopuszcza się splot satynowo-atłasowy)

faktura: gładka (2729)

kolor: biały optyczny

kurczliwość materiału: do 5%

temperatura prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej

obszywane czterostronnie

Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcj*

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

rozmiar 160 cm x 240 cm - - 50 40 - - 90

Hotel Krynica

ul. Park Sportowy 3

33-380 Krynica-Zdrój

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

Tkanina: mikrofibra

Wypełnienie: włóknina silikonowa Hollow 

wysokosprężyste,

Wypełnienie odporne na zbrylanie podczas użytkowania                                                              

Waga wsadu: 1000g

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturze  min 40°C max 60°C

Kolor: biały lub ecru

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

 rozmiar 70 cm x 80 cm 33 - - 50 - - 83

Tkanina: mikrofibra

Wypełnienie: włóknina silikonowa Hollow 

wysokosprężyste,

Wypełnienie odporne na zbrylanie podczas użytkowania                                                              

Waga wsadu: 750g

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturze  min 40°C max 60°C

Kolor: biały lub ecru

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

rozmiar 60 cm x 70 cm - - 50 - - - 50

CZĘŚĆ B - (Dostawa poduszek, kołder, kocy)

Ilość (szt.)

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametryL.p.

MIEJSCA DOSTAW

1. Poduszka I
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Tkanina: mikrofibra

Wypełnienie: włóknina silikonowa Hollow wysokoprężne,

Wypełnienie odporne na zbrylanie podczas użytkowania                                                               

Waga wsadu: 1400 g

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturze min 40°C max 60°C

Kolor: biały lub ecru

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

rozmiar 180 cm x 200 cm - - 10 - - - 10

Tkanina: mikrofibra

Wypełnienie: włóknina silikonowa Hollow wysokoprężne,

Wypełnienie odporne na zbrylanie podczas użytkowania                                                               

Waga wsadu: 1120 g

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturze min 40°C max 60°C

Kolor: biały lub ecru

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

rozmiar 160 cm x 200 cm 33 - - 50 - - 83

3. Poduszka II

Tkanina: mikrofaza                                                                   

skład 100% z poliestru                                                      - 

Gęstość materiału 82 g/m2 

˗ Ilość włókien osnowowych 104, o grubości 83 mm

˗ Ilość włókien wątkowych 66, o grubości 167 mm

˗ 170 nitek/cal2

wypełnienie: HCS(włókno poliestrowe rurkowe spiralne 

silikonizowane) 7 DEN 32 mm, granulat wykonany w 

100% z poliestru 

kolor: biały                                                           

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturza min 40°C max 60°C

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

rozmiar 50 cm x 70 cm - 350 - - - - 350

4. Kołdra II

Tkanina: mikrofaza                                                                                      

skład 100% poliestru                                                                               

˗ Gęstość materiału 82 g/m2 

˗ Ilość włókien osnowowych 104, o grubości 83 mm

˗ Ilość włókien wątkowych 66, o grubości 167 mm

˗ 170 nitek/cal2

wypełnienie: HS 6,0 DTEX 60 mm                       

kolor: biały                                                         

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturze min 40°C max 60°C

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

rozmiar 135 cm x 200 cm - 200 - - - - 200

2. Kołdra I
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5. Koc

Gramatura: min. 430 g/m2

Skład: 60% bawełna, 40 % akryl

Brzegi obszyte lamówką w kolorze zbliżonym do 

koloru koca

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temperaturze 60°C

Kolor: brąz, jednobarwne

certyfikat:

Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia 

oferty, w jęz. polskim)

rozmiar 150 cm x 200 cm - 30 10 30 - - 70

6.
Podkład               

higieniczny

Materiał: podgumowana frotte                                                       

Kolor: biel                                                            

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90°C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej mocowanie do 

materaca za pomocą gumek

rozmiar 90 cm x 200 cm - - - 80 - - 80

*

Przedmiot Zamówienia  powinien posiadać:  

 - wysoką jakość i estetykę wykonania, 

 - prosto obszyte/równe krawędzie (nie mogą tworzyć się falbanki, ani marszczenia)

 - trwałośc kolorów (nie wystąpia odbarwienia).

Wszywka winna być trwała, niestrzępiąca się, czytelna, odporna na ścieranie, pranie w wysokich temperaturach oraz odporna na czyszczenie chemiczne.  
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