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Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

I. Torba służbowa męska 

1. Materiał: tkanina wierzchnia: nylon 1680 PVC w kolorze czarnym podklejany 
usztywniającą pianką, tkanina podszewkowa: poliestrowa czarna o gramaturze 
min.100 g/m2. Wszystkie elementy torby, które zostaną wykonane z tkaniny i plastiku 
(poza czerwoną bizą na zewnętrznej stronie torby oraz logo Zamawiającego), muszą 
być w kolorze czarnym. Główki suwaków oraz suwaki w kolorze czarnym. 

2. Wymiary torby: 30 cm wysokość, 17 cm szerokość, 43 cm długość,  
przekątna wewnętrzna 48. 

3. Dla wszystkich podanych wymiarów dopuszcza się tolerancję +/- 1 cm. 

 W przedniej części płaska kieszeń zamykana na suwak w której znajdują się: 
kieszonka na telefon, uchwyt na przybory do pisania, miejsce na karty.  
Na zewnątrz kieszeni od dołu znajduje się ozdobna biza o szerokości ok. 3 – 
3,5 mm w kolorze czerwonym jak również logo zamawiającego w formie 
naszywki w kolorze złotym, umieszczone po środku ok. 15 cm nad bizą. 

 Torba podzielona na 2 komory zabezpieczone od środka pianką oraz 
wyposażone w suwaki dwustronnie spotykające się. 

  Komora pierwsza znajdująca się bezpośrednio za kieszenią płaską opisaną 
powyżej. Wewnątrz komory po stronie głębokiej na całej szerokości znajduje 
się poziomy pas z plastikowym zatrzaskiem, który po zapięciu podtrzymuje 
urządzenie elektroniczne, natomiast po przeciwnej stronie komory znajdują się 
4 kieszenie. Pierwsza największa kieszeń o długości całej torby zapinana jest 
od góry na pasek z rzepem (wysokość kieszeni ok. ¾ wysokości komory torby). 
Następne trzy kieszenie (poszerzane) zostały naszyte na kieszeń opisaną 
powyżej (każda o szerokości ok. 12 cm i wysokości ok. 16 cm), wszystkie trzy 
zapinane na wewnętrzny rzep. 

 Komora druga przedzielona 2 usztywnionymi przekładkami tworzącymi  
3 odrębne przestrzenie na dokumenty „forma harmonijki”, przekładki 
połączone po bokach materiałem podszewkowym, który chroni dokumenty 
przed wypadnięciem z bocznej strony. 

 Rączka szyta z tkaniny wierzchniej z klamrami rymarskimi zamocowana  
4 nitami  (po 2 z każdej strony). 

 Torba wyposażona po bokach w łącznik metalowy (zamocowany na 2 nity) do 
którego jest wpinany pasek z regulatorem i metalowymi karabińczykami.  
Pas posiada poszerzenie na ramieniu. 

 Dno torby na zewnątrz zabezpieczone dwiema czarnymi prostokątnymi, 
plastikowymi podstawkami służącymi dla wzmocnienia dolnej części  
i stabilizacji torby przy jej stawianiu. 
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II. Torba służbowa damska 

1. Materiał: tkanina wierzchnia: nylon 1680 PVC w kolorze czarnym podklejany 
usztywniającą pianką, tkanina podszewkowa: poliestrowa czarna o gramaturze 
min.100 g/m2. Wszystkie elementy torby, które zostaną wykonane z tkaniny i plastiku 
(poza czerwoną ozdobną bizą na zewnętrznej stronie torby oraz logo Zamawiającego), 
muszą być w kolorze czarnym. Główki suwaków oraz suwaki w kolorze czarnym. 

2. Wymiary torby: 30 cm wysokość, 16 cm szerokość, 41 cm długość, przekątna 
wewnętrzna 46. 

3. Dla wszystkich podanych wymiarów dopuszcza się tolerancję +/- 1 cm. 

 W przedniej części płaska kieszeń o wysokości ok. połowy torby zamykana 
poziomo na suwak, nad suwakiem logo zamawiającego w formie naszywki  
w kolorze złotym w dolnej części znajduje się ozdobna biza o szerokości ok. 3 
– 3,5 mm w kolorze czerwonym. Za wyżej wymienioną kieszenią znajduje się 
półokrągła głęboka kieszeń o wysokości ok. ¾ torby w której na jednej stronie 
naszyta jest kieszonka na telefon, uchwyt na przybory do pisania, miejsce na 
karty. Kieszeń zamykana jest na suwaki spotykające się. 

 Torba posiada dwie rączki wystające nad torbę ok. 12 cm uszyte z tkaniny 
wierzchniej podklejonego pianką (rączki wszyte w korpus torby). W miejscu 
wszycia każdej z rączek po odchyleniu materiału znajdują się niezamykane 
kieszenie  
o głębokości równej wysokości torby. Kieszenie mogą służyć również do 
ukrycia rączek 

 Torba podzielona na 2 komory zabezpieczone od środka pianką oraz 
wyposażone w suwaki dwustronnie spotykające się 

 Komora pierwsza znajdująca się bezpośrednio za kieszenią w którą wszyta 
jest przednia rączka. Komora wyposażona jest w kieszeń na laptopa wykonaną  
z zabezpieczającej pianki o wysokości ok. 27 cm, zamykaną na rzep 
umieszczony na pasku. Komora zamykana na dwa spotykające się suwaki. 

 Komora druga zamykana na dwa spotykające się suwaki. 

 Dno torby na zewnątrz zabezpieczone dwiema czarnymi prostokątnymi, 
plastikowymi podstawkami służącymi dla wzmocnienia dolnej części  
i stabilizacji torby przy jej stawianiu. 

 

III. Plecak służbowy 

1. Materiał: tkanina wierzchnia: nylon 1680 PVC w kolorze czarnym, tkanina 
podszewkowa: poliestrowa czarna o gramaturze min.100 g/m2. Wszystkie elementy 
plecaka, które zostaną wykonane z tkaniny i plastiku (poza czerwoną ozdobną 
wstawką na zewnętrznej stronie plecaka oraz logo Zamawiającego), muszą być  
w kolorze czarnym. Główki suwaków oraz suwaki w kolorze czarnym. 

2. Wymiary plecaka: 45 cm wysokość, 21 cm szerokość, 29 cm długość. 

3. Dla wszystkich podanych wymiarów dopuszcza się tolerancję +/- 1 cm. 
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 W przedniej części półokrągła zamykana na suwak kieszeń o wysokości ok. 
17 cm. Na zewnątrz kieszeni logo zamawiającego w formie naszywki w kolorze 
złotym, umieszczone na ¾ wysokości kieszeni. Za nią znajdują się dwie płaskie 
kieszenie zamykane poziomo na suwaki w tym jedna kieszeń o głębokości ok. 
35 cm w kolorze czerwonym (górna) na której naszyta jest ozdobna czarna 
poliestrowa siatka,  druga kieszeń w kolorze czarnym (dolna) o głębokości ok. 
20 cm. 

 Plecak posiada 1 komorę w której po jednej stronie znajduje się kieszeń na 
laptopa wykonana z zabezpieczającej pianki, o wysokości ok. 29 cm,  która 
jest zamykana na rzep umieszczony na pasku. Komora zamykana na dwa 
spotykające się suwaki. 

 Plecak posiada boczne kieszenie o wysokości ok. 15 cm, wykończone gumą 

 Plecy usztywnione płytą PP i pianką oraz dzianiną dystansową przeciwpotną. 

 Szelki plecaka poszerzane, regulowane z odblaskami wykończone od spodu 
tkaniną dystansową przeciwpotną. 

 Rączka gumowa wszyta w korpus plecaka. 

 

 


