
Opis przedmiotu zamówienia: wg załącznika 

− Zapotrzebowanie może ulec zmianie + – 20% 

− Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na 7 dni przed planowanym terminem dostawy, 

− Faktura ma być wystawiona każdorazowo po dostawie. 

3. Kryteria oceny: cena 

4. Termin wykonania zamówienia:  

Dostawy mają odbywać się terminach podanych poniżej. 

− I dostawa rękawic do 27 marca 

− II dostawa rękawic do 15 czerwca, 

− III dostawa rękawic do 15 września 

− IV dostawa rękawic do 15 listopada 

5.  Osoba do kontaktu:   Magdalena Krystianz tel. 699812230 

 

Rękawice ochronne powlekane nitrylem, zakończone usztywnianym 
mankietem RNITNP G 
 

300 pary  rozmiar 10 

- część wierzchnia i chwytna oblewana powłoką z nitrylu w kolorze granatowym 

- odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie 

- zapewniają sprawność elastyczną 

- nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory 

- zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane 

- sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi substancjami 

- nitryl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitrylowe są bezpieczne dla środowiska 

- doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu 

- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 1 1) i EN420 

spodnie ogrodniczki: 

 

Rękawice ochronne powlekane nitrylem, zakończone dzianinowym ściągaczem 

RNitNL BEG 

480 par rozmiar 10 

- część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitrylu w kolorze 



granatowym 

- odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie 

- zapewniają sprawność elastyczną 

- nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory 

- zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane 

- sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi substancjami 

- nitryl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitrylowe są bezpieczne dla środowiska 

- doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu  

 
 

 

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane lateksem RDR BB 

480 par  rozmiar 10 

- wysoka jakość dzianiny (ścieg 10) gwarantuje komfort użytkowania 

- powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują 

świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności 

- trudnościeralne i odporne na zużycie 

- odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć 

- stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym 

- wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników 

- zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 3 1 4 1) i EN420 

  

 

 

Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane spienianym nitrylem 
RNIFO WS 

504 par  rozmiar 10 

96- rozmiar 9 

- powlekane spienianym nitrylem typu FOAM w kolorze szarym 

- zakończone ściągaczem 



- charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i przetarcie  

- zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu 

- nitryl zwiększa odporność na smary i oleje, a technologia FOAM zwiększa elastyczność 

rękawicy 

- sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi substancjami 

- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych 

- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420  

 

 

 
Rękawice ochronne wykonane z grubej dzianiny z jednostronnym 
nakropieniem  
48 par  rozmiar 10 

- 25% poliester, 75% bawełna 

- nakropienie z PCV na części dłonicowej zapewnia dobrą chwytność podczas przenoszenia 

towarów, a także zwiększa trwałość rękawicy 

- połączenie poliestru z bawełną tworzy rękawice rozciągliwą, a zarazem przewiewną i 

bardziej wytrzymałą 

- zakończone ściągaczem 

- idealne w przemyśle transportowym 

- sprawdzają się w budownictwie 

 
 

 

 

Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej 
 
192 par – rozmiar 9 

48 par – rozmiar 10 

 

- skóra kozia licowa w jasnych kolorach 



- wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w granatowym kolorze, dzięki czemu idealnie 

dopasowują się do dłoni 

- całodłonicowe - część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu 

wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia 

- miękka kozia skóra wysokiej jakości zapewnia doskonały komfort pracy i zadowolenie 

nawet najbardziej wymagającego klienta 

- popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych 

- doskonałe dla kierowców oraz kadry kierowniczej 

 

 
 

Rękawice  WORKSAFE A15-113 SAVO 

192 par – rozmiar 9 

48 par – rozmiar 10 

Wykonane z wysokiej jakości świńskiej skóry licowej, wierzch rękawicy wykonany z 

bawełny. 

 

– mankiety zapinane na rzepy 

– doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając wysoki komfort użytkowania 

 

Rękawice ochronne wykonane z PCV, zakończone rękawem  

10 par 

- oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej 

- zakończone rękawem, dzięki czemu rękawica osiąga długość 60 cm i chroni rękę powyżej 

łokcia 



- rękaw zakończony ściągaczem, który doskonale utrzymuje rękawice na swoim miejscu 

- odznaczają się odpornością na ścieranie 

- zapewniają sprawność elastyczną oraz zachowują miękkość 

- stosowane do ogólnych prac mechanicznych 

- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420  

 

 

 

Rękawice ochronne wykonane z PCV, zakończone mankietem  

10 par 

- oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej 

- zakończone również powlekanym mankietem, dzięki czemu rękawica osiąga długość 40 cm 

i chroni o wiele większy obszar ręki 

- odznaczają się odpornością na ścieranie 

- zapewniają sprawność elastyczną oraz zachowują miękkość 

- stosowane do ogólnych prac mechanicznych 

- zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420  

 
 

 

 

 

 

 



 

Dostawa rękawic: 

 

I dostawa rękawic do 27 marca 2020r,  

− Rękawice ochronne powlekane nitrylem, zakończone dzianinowym ściągaczem 

RNitNL BEG – rozmiar 10 - 120 par 

− Rękawice ochronne wykonane z dzianiny,  powlekane lateksem RDR BB                    

rozmiar 10 - 120 par,  

− Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane spienianym nitrylem RNIFO WS 

– rozmiar 10 - 156 par, rozmiar 9 - 24 pary 

− Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej Toper                 

rozmiar 9 – 48 pary, rozmiar 10 – 12 par 

− Rękawice WORKSAFE A15-113 SAVO - rozmiar 9 –48 pary,                            

rozmiar 10 – 12 par 

  

 
OFERTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: przetargi@zwkiuk.swiebodzin.pl do 26.02.2020 r. do 

godz. 11:00 

 


