
 

 
 

 

 

 

 

Chorągiew Dolnośląska ZHP 

Znak sprawy Nr 4/ZP/2019 

Załącznik nr 3 do zamówienia publicznego „Dostawa materiałów harcerskich do rozwijania 

kompetencji społecznych i obywatelskich  

 

Szacowanie zapotrzebowania świetlice 

materiały programowe niezbędne do zdobywania sprawności społecznych 

 

Lp. Pozycja Jednostka miary Rząd 

wielości 

zmówienia 

opis 

1 Odznaczenia 1 Szt. 5600 

 

Trójkąt równoboczny bawełniany  

o boku 3,5 cm z hartowanym wzorem 

(maks. 3 kolory), grubość overloc’a 

(obszycie) 1mm - wzór haftu określi 

zamawiający, min. 60 wzorów 

1.1 Odznaczenia 2 Szt. 3750 

 

Krążek bawełniany o średnicy 3 cm  

z haftowanym symbolem sprawności 

(maks. 3 kolory), grubość overloc’a 

(obszycie) 1mm . min.60 wzorów 

2 Odznaczenia – 

osiągnięcia 

Szt. 1425 

 

 

Znaczek, metalowy z gwintem (średnica 

gwintu 2mm), max 4 kolory, wymiary 

od 1cm/2 do 2 cm/2, według wzorów 

zamawiającego maks. 10 wzorów 

3 Odznaczenia 

(chusty) 

Szt. 1425 

 

Chusta bawełniana, trójkątna, 

o wymiarach 70x70x100. Podstawowe 

kolory, określane przez zamawiającego. 

Gramatura: 140 g/m² wraz  

z nadrukiem 3 kolorowym w kształcie 

orła 

4 Naszywki Szt. 2850 naszywka - naszywka bawełniana 

z obszyciem, lub wykonana w technice 

tkanina podwójna gęstość + sposób 



 

  

 

 

 

 

konfekcji: laser + fizelina + obszycie. 

Możliwość wykonywania różnych 

wzorów wg projektów gotowych 

zamówień. Wielkość maksymalna 

naszywki 8x8 cm z obszyciem  

"overlock",  liczba kolorów 5,  

możliwość wykroju kształtu wg 

projektu 

5 Pierścień do 

chusty 

Szt. 
1425 

 

Pierścień do spinania chusty.  

Z metalową lilijką. 

Szczegóły: 

 skórzany 

 metalowa lilijka 

 3 warianty kolorystyczne 

 wysokość: ok. 2,5 cm. 

6 Sznur funkcji 

 

Szt. 380 

 

linka o długości 50–90 cm i grubości 

0,4 do 1 cm, o końcach skutych za 

pomocą metalowej blaszki – skuwki, 

zaopatrzonej w spinkę, w jednolitym 

kolorze wskazanym przez 

zamawiającego. 

7 Naramienniki 

/pagony 

Szt. 2850 

 

Pasek 5x6 materiału bawełnianego.  

Z jednej strony wyszyty numer 

wskazany przez zamawiającego, w 

kolorach wskazanych przez 

zamawiającego, (standardowa paleta 

kolorów) 

8 Odznaczenia 1 Szt. 5600 

 

Trójkąt równoboczny  bawełniany  

o boku 3,5 cm z hartowanym wzorem 

(maks. 3 kolory), grubość overloc’a 

(obszycie) 1mm - wzór haftu określi 

zamawiający, min. 60 wzorów 

 


