
 

 
 

 

 

 

 

Chorągiew Dolnośląska ZHP 

Znak sprawy Nr 13/ZP/2020 

 

Załącznik nr 3 do zamówienia publicznego „Dostawa materiałów harcerskich do 

rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich 

 

Lp. Pozycja 
Jednostka 

miary 

Rząd 

wielości 

zmówienia 

Opis 

1. Odznaczenia 2 szt. 5700 

 

 Krążek bawełniany o średnicy 3 cm  

z haftowanym symbolem sprawności 

(maks. 3 kolory), grubość overloc’a 

(obszycie) 1mm . min.60 wzorów 

3 Odznaczenia 

(chusty) 

szt. 1425 

 

Chusta bawełniana, trójkątna, 

o wymiarach 70x70x100. Podstawowe 

kolory, określane przez zamawiającego. 

Gramatura: 140 g/m² wraz  

z nadrukiem  

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. 300 

 

  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 Numer na 

naramiennik/pagon 

szt. 2858 Cyfra z przypięciem o parametrach: 

wysokość ok. 2 cm 

materiał: metal 

 
 Książeczka do 

oznaczeń  

szt. 1425 książeczka w sztywnej oprawie,  

o wymiarach 10x7,3 cm, 32 

ponumerowane strony, zawierająca  

miejsce na podstawowe dane właściciela 

jak: miejsce na zdjęcie, dane personalne,  

 Śpiewnik  szt. 285 śpiewnik zawierający teksty piosenek oraz 

funkcje gitarowe ( tzw. chwyty ), na każdej 

stronie znajduje się piosenka z tytułem, 

nazwiskiem jej twórcy – autora tekstu  

i autora muzyki ( kompozytora ) lub 

wskazuje jej pochodzenie, miękka oprawa, 

zawiera min. 500 ponumerowanych 

strony, każda z piosenek ma swoje 

oznaczenia, wskazujące na jej typ, np.: 

szanty – rysunek żaglowca,  

Na końcu śpiewnika ma znajdować się   

spis piosenek, wg alfabetu, z podanymi 

stronami, oraz kilka pustych stron w kartkę 

by można było dopisać własne inne niż tu 

publikowane teksty,  

 


