
1. Poszwa I
rozmiar:

140 cm x 200 cm
160

2. Poszwa II
rozmiar: 

160 cm x 200 cm
1025

3. Poszwa III

Nazwa: Graz lub Fuerta

materiał: 80% bawełna, 20% poliester

gramatura: min. 150g/m2 (+/- 8g/m2)

faktura: gładka 

kolor: biały

zakładka: 30 cm

kurczliwość materiału: do 5%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

tkanina bardzo gęsto tkana

rozmiar:

140 cm x 200 cm
150

4. Poszwa IV

Tkanina: Tivoli 

materiał: 100% bawełna, adamaszek

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

kolor: pastelowa krata Tivoli / pasek 

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

zapinana na guziki

rozmiar:

160 cm x 200 cm
50

5. Poszewka I
rozmiar:

50 cm x 60 cm
225

6. Poszewka II
rozmiar:

70 cm x 80 cm
1225

7. Poszewka III

Nazwa: Graz lub Fuerta

kolor: biały,

gramatura: 150g/m2

skład: 80% bawełna, 20 poliester                            

faktura: gładka                    

wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temp. 90 

stop. C,                                                                                         

zakładka: 20 cm

kurczliwość: do 5%                                      

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

obszywane czterostronnie

tkanina bardzo gęsto tkana, 

rozmiar:

50 cm x 70 cm
250

8. Poszewka IV

Tkanina: Tivoli 

materiał: 100% bawełna, adamaszek

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

kolor: pastelowa krata Tivoli / pasek 

skos: 3%

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90 stopni C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

zapinana na guziki

rozmiar:

 70 cm x 80 cm
50

9. Prześcieradło I
 rozmiar:

 160 cm x 240 cm
735

10. Prześcieradło II
rozmiar: 

250 cm x 250 cm
110

11. Prześcieradło III
rozmiar: 

280 cm x 300 cm
403

12. Prześcieradło IV

Nazwa: Malaga lub Noris

kolor: biały

gramatura: 170g/m2

skład: 100% bawełna płaska                            

temp. 90 stopni C,                                                                                         

kurczliwość: do 5%    

wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

możliwość suszenia w suszarce bębnowej 

obszywane czterostronnie

tkanina bardzo gęsto tkana     

 rozmiar:

 180 cm x 250 cm
250

13. Prześcieradło V

Nazwa: Noris

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 165 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

rozmiar: 

160 cm x 240 cm
50

ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-32/2022.PFZ-12-2022.BK

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego

Szacunkowa 

ilość (szt.) w 

okresie 12 

miesięcy**

Cena jednostkowa
Wartość zamówienia w 

okresie 12 miesięcy

Arkusz Cenowy

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DLA CZĘŚCI A:

A: (Dostawa poszew, poszewek, prześcieradeł)

Nazwa: Musso

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 155g/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

L.p.

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*

Nazwa: Musso 

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 155g/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

Nazwa: Musso

materiał: 100% bawełna

gramatura: min. 155g/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
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rozmiar:

 50 cm x 60 cm
105

rozmiar:

 50 cm x 70 cm
50

rozmiar:

70 cm x 80 cm
200

rozmiar:

 135 cm x 200 cm
100

rozmiar:

 140 cm x 200 cm
100

3. Kołdra II

Tkanina: mikrofibra/mikrofaza

Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką 

silikonową, spiralnie skręcone, rurkowate - z wydrążonym na 

całej długości  kanalikiem zapewniającym cyrkulację 

powietrza,

Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkszatłcania, 

ścieranie, zginanie i rozywanie. 

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturze  min 40°C max 60°C

Kolor: biały lub ecru

rozmiar:

 160 cm x 200 cm
205

4. 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

rozmiar:

 150-160 cm x 200 

cm

110

5.
Podkład               

higieniczny I

rozmiar:

 90 cm x 200 cm
40

6.
Podkład               

higieniczny II

rozmiar:

100 cm x 200 cm
410

7.
Podkład               

higieniczny III

rozmiar:

140 cm x 200 cm
5

8.
Podkład               

higieniczny IV

rozmiar:

160 cm x 200 cm
60

9.
Podkład               

higieniczny V

rozmiar:

  220cm  x 200cm
60

Szacunkowa 

ilość (szt.) w 

okresie 12 

miesięcy**

Cena jednostkowa
Wartość zamówienia w 

okresie 12 miesięcy

B: (Dostawa poduszek, kołder, koców i podkładów)

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DLA CZĘŚCI B:

1. Poduszka 

2.

Materiał: podgumowana frotte                                                 

Kolor: biel                                                            

kurczliwość materiału: do 3%

temp. prania: 90°C

możliwość suszenia w suszarce bębnowej mocowanie do 

materaca za pomocą gumek

L.p.

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*

Kołdra I

Tkanina: mikrofibra/mikrofaza

Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką 

silikonową, spiralnie skręcone, rurkowate - z wydrążonym na 

całej długości  kanalikiem zapewniającym cyrkulację 

powietrza,

Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkszatłcania, 

ścieranie, zginanie i rozywanie. 

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturze  min 40°C max 60°C

Kolor: biały lub ecru

Tkanina: mikrofibra/mikrofaza

Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką 

silikonową, kulki poliestrowe.

Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkszatłcania, 

ścieranie, zginanie i rozywanie. 

Waga wsadu: nie mniej niż. 750 g

Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w 

temeraturze  min 40°C max 60°C

Kolor: biały lub ecru
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1.
Ręcznik Hotelowy  - 

duży, 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: 70 cm x 140 cm

w kolorze białym, 

wytłoczony napis: 

HOTEL

1910

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

w kolorze białym, 

wytłoczony napis: 

HOTEL

1910

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

w kolorze białym, 

wytłoczony wzór 

stopek 

1310

rozmiar S 110

rozmiar M 225

rozmiar L 256

rozmiar XL 151

Szacunkowa 

ilość (szt.) w 

okresie 12 

miesięcy**

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

C: Ręczniki hotelowe duże, ręczniki hotelowe małe, hotelowe dywaniki łazienkowe, szlafroki hotelowe

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DLA CZĘŚCI C:

Cena jednostkowa
Wartość zamówienia w 

okresie 12 miesięcy

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. 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

Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*L.p.
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w kolorze 

czekoladowy brąz, 

gładkie

555

w kolorze beżowym, 

gładkie
25

Maskownica

rozmiar: 

200 cm x 100 cm x 38 

cm

260

Szal/pasaż na łóżko
rozmiar: 

100 cm x 260 cm
260

…………………………………………..

(podpis osoby uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy

 i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

E: Maskownice, szal/pasaż na łóżko

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

Szacunkowa 

ilość (szt.) w 

okresie 12 

miesięcy**

Cena jednostkowa
Wartość zamówienia w 

okresie 12 miesięcy

D: Ręczniki hotelowe duże czekoladowy brąz i beż

Opis Przedmiotu Zamówienia/ Minimalne wymagane parametry* Cena jednostkowa
Wartość zamówienia w 

okresie 12 miesięcy

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

Szacunkowa 

ilość (szt.) w 

okresie 12 

miesięcy**

Lp.

Przedmiot 

Zamówienia 

(Asortyment)

L.p. Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DLA CZĘŚCI E:

ŁĄCZNA WARTOŚĆ DLA CZĘŚCI D:

1.

Nazwa: Velvet

materiał: 100% poliester

gramatura tkaniny wierzchniej : min. 240 g/m2 (+/- 10 g/m2)

gramatura tkaniny dodatkowej: min. 160 g/m2 (+/- 10 g/m2)

wypełnienie pomiędzy tkaninowe: włóknina wypełniająca 

100% poliester środek maskownicy

wzór: pikowany

kolor: szary

temperatura prania: max. 30 stopni C

temperatura prasowania: max. 110 stopni C

szal: podszyty włókniną z podszewką

Maskownica uszyta z pikowanego Velvetu, płutna,  podszewki 

i ocieplona.

Sposób uszycia maskownicy: 

- na płótno naszyć pasy pikowanego Velvetu

- do pasa doszyć pas puszczony na dół maskownicy o 

odpowiedniej wysokości 

- wszystko wystębnować

- na rogach wszyć gumy, które zabezpieczają przed 

przesuwaniem się maskownicy na łóżku

- wzór sposobu uszycia stanowi załącznik nr 1 do SOPZ 

(zdjęcie maskownicy)

Sposób uszycia szala/pasażu na łóżko:

- tkanina Velvet i ocieplina pikowana,

- spód szala obszyty podszewką (podszewka nie może być ze 

śliskiego materiału) 

- całość obszyta sznurem obszytym tkaniną Velvet
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