
 
 
 

                       Projekt „POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” 

                             finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

                            na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Dostawa odzieży i środków czystości oraz 

kosmetyków do makijażu z dnia 12.09.2016 r. w ramach projektu „POWRÓT - 

wsparcie osób bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 

 

 

 

1. Spodnie (jeansowe lub z innego materiału, sportowe- dresowe) 60 par 

2. T-shirt, zawartość bawełny min. 50 % (bluzka z krótkim rękawem) – 60 szt. 

3. Bluzka z długim rękawem, zawartość bawełny min. 50 % (longsleeve) – 30 szt. 

4. Kurtka jesienno-zimowa z kapturem- 30 szt. 

5. Czapka, szalik, rękawiczki – 30 kpl. 

6. Bielizna 

 majtki męskie,  zawartość bawełny min. 60 %(bokserki, slipy)- 135 szt.  

 majtki damskie, zawartość bawełny min. 60 % (figi)- 15 szt. 

 podkoszulki męskie, zawartość bawełny min. 50% - 81 szt. 

 biustonosze, 9 szt. 

 skarpetki, zwartość bawełny min. 50 % - 150 par 

7. Obuwie 

 buty zimowe (skóra ekologiczna, kozaki lub trzewiki)- 30 szt. 

 buty sportowe (adidasy) – 30 szt. 

 klapki basenowe/pod prysznic: 30 szt. 

8. ręcznik frotte min. 50 x 100 cm. – 30 szt.; 70 x 140 cm- 30 szt. 

9. kołdra, wym. ok.  135 x 200 cm.- 30 szt. 

10. poduszka wym. ok. 70 x 80 cm- 30 szt. 

11. Komplet pościeli (poszewka na kołdrę o wym. 135 x 200, na poduszkę 70 x 80)- 30 szt. 

12. Mydło w kostce 100g. – 150 szt. 

13. Pasta do zębów 100 ml- 60 szt.  

14. Antyperspirant w sprayu 60 ml.- 60 szt. 

15. Szampon 400 ml.- 30 szt. 

16. tusz do rzęs- min.10 ml., puder prasowany- min. 10 g, fluid- min. 30 ml.- 3 kpl.  

 
 


