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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 

 
Część I Opis Zamówienia  

 

 Zamówienie – Stroje sportowe dla ok 200 szkół (ok. 80% strojów klasa VII , 20% klasa I 

szkoły ponadpodstawowej)  

1.  

Stroje treningowe męskie i 

damskie- komplety (na 

komplet składa się 2x 

koszulka i 1x spodenki) 

Dla ok. 

2000 

uczestników 

Programu 

SOS 

Stroje treningowe męskie i damskie ok.. 2000 kompletów 
składających się z: 

Koszulka – poliester micro 140G/m2  (2 szt. na osobę – ok 4000 

szt łącznie) ilość koszulek zostanie potwierdzona po 
rozstrzygnięciu przetargu w zależności od ilości uczestników i 

ceny 

Spodenki- poliester micro 140 G/m2 męskie (1 szt. na osobę – ok. 
1000 szt.) 

Spodenki- poliester micro z dodatkiem ELASTANU 140 G/m2 

damskie (1 szt. na osobę – ok. 1000 szt.) 
 

Stroje treningowe o kroju męskim i w damskim w  technologii 

przystosowanej do gry w piłkę siatkową. 
Kolorystyka – powinna pasować do posiadanych już zestawów 

kolorystycznych przez Siatkarskie Ośrodki Szkolne oraz 

nawiązywać do logotypu S.O.S. 
Nadruki wykonane  technologii sublimacji. 

Przód koszulki: logotyp S.O.S.. kolor oraz grafika sublimowana. 

Tył koszulki: logotyp SOS. Kolor oraz grafika sublimowana. 
Na koszulkach dodatkowo logotyp „Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu” oraz „Polska Siatkówka” oraz 

Orlen 
Spodenki bez nadruków pasujące kolorystycznie do koszulek 

(preferowane czarne) 

 

2.  Dresy męskie i damskie 

Dla ok. 

2000 

uczestników 

Programu 

SOS 

Dresy męskie i damskie  ok. 2000 kompletów,  

Poliester micro 200-220 G/m2 

Dresy o kroju sportowym. 

Kolorystyka – granatowe z biało czerwonym elementem 

nawiązującym do kolorystyki flagi narodowej 

Nadruki – z przodu logotyp S.O.S. wykonany w technologii 
sublimacji na wszywanej wstawce lub w postaci haftu 

komputerowego. Dodatkowo logotypy „Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu” oraz „Polska Siatkówka” oraz 
Orlen 

Zamawiający preferuje ten sam typ i kolorystykę dresu jaka jest 

użytkowana przez uczestników Programu SOS obecnie 
Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia wykonawca powinien 

przedstawić projekty graficzne 

3.  
plecak sportowy na sprzęt 

sportowy 
2000 sztuk. 

pojemność 30 litrów 
usztywniony tył,  

oddychającą siateczkę na plecach,  

2 kieszenie boczne na bidon/butelkę z wodą,  
boczne pasy, regulowane szelki 

regulowany pasek biodrowy z klamrą  

pas piersiowy z klamrą,  
uchwyt do przenoszenia 

z wytrzymałego materiału  

4 loga: ( S.O.S., Polska Siatkówka, logo Ministerstwa+Orlen) 
Widoczny odblask na tyle plecaka ( co najmniej 31,5 cm²) (3 paski 

1,5cmx7cm) 

Zamawiający preferuje ten sam typ, jakość plecaka, co w latach 
poprzednich. Model do wglądu w siedzibie PZPS. 

4.  
Zestawy dla nauczycieli 

(bluza +2x koszulka polo) 

Dla ok. 50 

uczestników 

Koszulki POLO: Drobno pikowane. poddawane procesowi 

kurczenia. Dopasowany krój. Płaski kołnierz z Lycrą. Wykonanie: 

95% Bawełna/5% Elastan, Gramatura: 200-220 g/m² 
4 loga: ( S.O.S., Polska Siatkówka, logo MS, Orlen) 

 

Bluza: Obustronnie drapana, wstawki i szwy boczne,  kaptur typu 

scuba z panelem na środku, szeroki troczek w kontrastującym 



kolorze, zamek błyskawiczny z zakładką u góry, 2 kieszenie, 

wszystkie zamki błyskawiczne z szarymi plastikowymi uchwytami 

Wykonanie: 100% Poliester Mikro Polar z funkcją anty pilling, 
Gramatura: 260-300 g/m² 

4 loga: ( S.O.S., Polska Siatkówka, logo MS, Orlen) 

Koszulki Polo i bluzy – preferowana kolorystyka i jakość jak w 

zakupach w latach poprzednich – do wglądu w siedzibie PZPS 

5.  

koszulki meczowe z 

numerami z przodu i z tyłu) 

dla klas V- VI, VII, I Liceum 

Ok 50 

kompletów 

Specyfikacja tak jak koszulki treningowe) 

(numery od 1 do 15) , w komplecie 15 

koszulek w 4 rozmiarach (rozmiary w 

zależności od grupy wiekowej) 

 

Ostateczne ilości koszulek, sprzętu sportowego zostaną ustalone w oparciu o rzeczywiste 

zapotrzebowanie (nabory nowych uczniów do szkół SOS). Wszystkie wzory są dostępne na 

zdjęciach na portalu SOS www.mlodziezowasiatkowka.pl  

 

http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/

