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LP. 
 

Rodzaj Odzieży 
Sportowej 

Nazwa Odzieży wraz 
z opisem 

Pierwsze 
zamówienie 

(wrzesień 
2022) 

Ilość sztuk do 
średniego 
rocznego 

zamówienia  

Rozmiary 

Cena – brutto za szt. / cena 
brutto sumaryczna 

1. 

Strój 
dwustronny 
koszykarski 

 

Stroje dwustronne treningowe: dwustronna 
koszulka koszykarska  wykonana z poliestru 
lub z poliestru z domieszką bawełny. Kolor 

biało-czerwony, 
Spodenki wykonane w podobnej specyfikacji 

jak koszulka treningowa. Strój z trwałym 
brandingiem: logotyp PZKosz, Ministerstwa 
oraz KOSSM. Dostępne rozmiary od: XS do 

3XL 

850 850 

Od 
 

XS 
 

do 
 

XXXL 

 
 

……………..  zł/szt. brutto 
 

…………  zł brutto 

2. 

Dres 
treningowy 
koszykarski 

damski/męski 

Dres treningowy bawełniany: bluza 
z kapturem rozpinana. Spodnie długie, krój 

prosty z bocznymi kieszeniami. Skład 
materiałowy dresu: PREFEROWANA 

BAWEŁNA LUB BAWEŁNA Z DOMIESZKĄ 
SYNTETYKU. Preferowany kolor czarny. 
Rozmiary od XS do 3XL. Bluza z trwałym 

brandingiem: logotyp PZKosz, Ministerstwa 
oraz KOSSM. 

1000 1000 

Od 
 

XS 
 

do 
 

XXXL 

 
 
 
 

…………  zł/szt. Brutto 
 

…………  zł brutto 

3. 

Dres 
reprezentacyjny 

dla sztabu 
szkoleniowego 
damski/męski 

Dres reprezentacyjny dla sztabu 
szkoleniowego: bluza, zapinana na zamek na 

całej długości, dwie kieszenie boczne. 
Spodnie o kroju prostym z dwoma bocznymi 
kieszeniami. Preferowany kolor czarny. Bluza 

z trwałym brandingiem: logotyp PZKosz, 
Ministerstwa oraz KOSSM. Rozmiary od XS 

do 3XL. 

150 150 

Od 
 

XS 
 

do 
 

XXXL 

 
 
 
 

…………  zł/szt. Brutto 
 

…………  zł brutto 

4. 
Koszulka polo 

damska/męska 

Klasyczna koszulka polo wykonana 
z materiałów wysokiej jakości. Preferowana 
bawełna z domieszką syntetyku lub wysokiej 

150 150 
Od 

 
XS 
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jakości tkanina syntetyczna. Preferowane 
kolory: biały i czarny. Koszulka z trwałym 
brandingiem: PZKosz, Ministerstwa oraz 

KOSSM. Rozmiary od XS do 3XL. 

 
do 

 
XXXL 

…………  zł/szt. brutto 
 

…………  zł brutto 
 

5. 
Krótkie 

spodenki 

Spodenki typ ½ z kieszeniami po bokach. 
Preferowana bawełna z domieszką syntetyku 

lub wysokiej jakości tkanina syntetyczna. 
Preferowany kolor czarny z trwale 
naniesionymi logotypami PZKosz, 

Ministerstwa oraz KOSSM. Rozmiary od XS 
do 3XL 

150 150 

Od 
 

XS 
 

do 
 

XXXL 

 
 

…………  zł/szt. brutto 
 

…………  zł brutto 

6. Plecak 

Jak najbardziej uniwersalny. Preferowany z 
dwoma kieszeniami na strój sportowy oraz 
obuwie. Preferowany Preferowany kolor 
czarny lub granatowy. Pojemność min. 28 
litrów. Naniesione trwale logotypy PZKosz, 

Ministerstwa oraz KOSSM. 

1000 550 -------------- 

 
 

…………  zł/szt. brutto 
 

…………  zł brutto 

7. 
T-Shirt 

damski/męski 

Klasyczny t-shirt wykonany z materiałów 
wysokiej jakości. Preferowana bawełna z 
domieszką syntetyku lub wysokiej jakości 
tkanina syntetyczna. Preferowane kolory: 
biały i czarny. Naniesione trwale logotypy: 

PZKosz, Ministerstwa oraz KOSSM. Rozmiary 
od XS do 3XL. 

150 150 

Od 
 

XS 
 

do 
 

XXXL 

 
 

…………  zł/szt. brutto 
 

…………  zł brutto 

8. Torba sportowa 

Torba posiadająca główną komorę 
z zamkiem, małą kieszeń boczną z zamkiem 
oraz dolną komorę na obuwie, wyposażona 
w odpinany pasek na ramię oraz rączki do 

transportu. Pojemność min. 58 litrów.  
Preferowany kolor granatowy lub czarny. 

Naniesione trwale logotypy PZKosz, 
Ministerstwa oraz KOSSM. 

1000 550 -------------- 

 
 

…………  zł/szt. brutto 
 

…………  zł brutto 
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9. 
Bluza z 

kapturem 

Nie rozpinana bluza typu kangur z kapturem. 
Rękawy i dół bluzy zakończone ściągaczem. 

Wykonana w większości z bawełny. 
Preferowany kolor czarny. Naniesione trwale 
logotypy PZKosz, Ministerstwa oraz KOSSM. 

Rozmiar od XS do 3XL 

850 850 

Od 
 

XS 
 

do 
 

XXXL 

 
…………  zł/szt. brutto 

 
…………  zł brutto 

10. Kurtka zimowa 

Kurtka zimowa 
- sportowa 

zapewniająca ciepło oraz wygodę 
Długa kończąca się na wysokości 
pośladków. Preferowana kieszeń 
wewnątrz kurtki oraz dodatkowe 

dwie boczne kieszenie. Preferowany czarny. 
Rozmiary od XS do 3XL. Naniesione logotypy: 

PZKosz, Ministerstwa oraz KOSSM. 

150 50 

Od 
 

XS 
 

do 
 

XXXL 

 
 

…………  zł/szt. brutto 
 

…………  zł brutto 

11. 
Plecak dla 

trenera 

Plecak posiadający komorę główną, oraz 
wydzielone miejsce dla komputera o 

średnicy ekranu 15.6’’. Preferowany kolor 
czarny. Naniesione logotypy: PZKosz, 

Ministerstwa oraz KOSSM. 

25 25 -------------- 

 
…………  zł/szt. brutto 

 
…………  zł brutto 

 


