Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie:
1. 17 kompletów podlaskich strojów ludowych damskich wraz z obuwiem:
W szacunkowych rozmiarach:
38 – 1szt., 42 – 4szt., 44 – 5 szt., 46 – 2 szt., 48 – 3 szt., 50 – 1 szt., 54 – 1 szt.
Lp.
1

Nazwa
Koszula

2

Gorset

3

Spódnica

4

Zapaska

5

Korale

6

Wianek

Opis produktu
Bawełniana zdobiona haftem tkackim – pereborami, na oszewce szyjnej lub
kołnierzyku, na ramionach oraz mankietach, krój przyramkowy. Haft dwubarwny
Gorset do pasa, wykonany z materiału fabrycznego, sznurowany z tyłu z
zamkiem pod lewą ręką i, wykończony u dołu płatkami obszytymi taśmą,
zdobiony drobnymi koralikami i taśmami, w kolorach: jasny granat-6szt.,
zielony-6 szt., bordowy -6 szt.
Wykonana z materiału tkanego w barwne, pionowe pasy. Dolna krawędź
obszyta kolorowa taśmą
Szerokość Około 3 m
w kolorach: jasny granat-6szt., zielony-6 szt., bordowy -6szt.
Wykonana z materiału tkanego w barwne poziome pasy. Wszystkie trzy boki
zapaski obszyte białą koronką.
Kolorystyka zapasek – 3 kolory (zielone, jasno granatowe, bordowe)
Naszyjnik wykonany z trzech sznurów korali o różnych długościach, w różnych
kolorach (bordowy, niebieski, zielony), zapinany metalowymi zapinkami.
Wielkość koralików jest różna (maleją w kierunku od środka do zapięcia).
Wykonany ze sztucznych kwiatów

7

Buty

Skórzane, czarne do pół łydki sznurowane rozmiary od 37 do 41

2. 11 kompletów podlaskich strojów ludowych męskich wraz z obuwiem:
W szacunkowych rozmiarach:
S – 1szt., M – 1 szt., L – 2szt., XL – 4szt., XXL – 3 szt.
Lp.
1

Nazwa
Koszula

Opis produktu
Bawełniana zdobiona haftem tkackim – pereborami, na oszewce szyjnej lub
kołnierzyku, z przodu od szyi do pasa oraz na mankietach, krój przyramkowy.
Haft dwubarwny lub trzybarwny .
Materiał najbardziej zbliżony do lnianego płótna. Kolorystyka: kremowe

2

Spodnie

3

Sukmana

4

Pas tkany

5

Kapelusz

Z sukna z długim zatoczonym rękawem, długość do połowy łydki, brzegi
sukmany i rękawy obszyte kolorową taśmą
Pas z przędzy lnianej, w poziome paski.
Szerokość: 8cm, długość: 3m
Sukienny

6

Buty

Skórzane, typu oficerki rozmiary od 40 do 44

3. 11 kompletów podlaskich strojów ludowych dziewczęcych wraz z obuwiem:
W szacunkowych rozmiarach przy wzroście od 147cm do 175cm
Lp.
1

Nazwa
Koszula
biała

2

Gorset

3

Spódnica

4

Halka

5

Zapaska

6

Korale

7

Buty

Opis produktu
Bawełniana zdobiona haftem tkackim – pereborami, na oszewce szyjnej lub
kołnierzyku, na ramionach oraz mankietach, krój przyramkowy. Haft dwubarwny
czerwono-granatowy lub trzybarwny czerwono-granatowo-czarny.
Gorset do pasa, wykonany z materiału fabrycznego, zapinany na haftki,
wykończony u dołu falbanką, zdobiony ozdobnymi taśmami, aksamitkami,
cekinami. Kolorystyka gorsetów – 2 kolory (granatowe, czarne)
Wykonana z materiału tkanego w barwne, pionowe pasy. Dolna krawędź z
wzmacniającym obszyciem w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym.
Dodatkowo ozdobiona kolorowymi taśmami lub białą koronką.
Szerokość: około 3m
Kolorystyka spódnic – 3 kolory (zielone, granatowe, czerwone).
Wykonana z płótna bawełnianego. Halka podwójna, pod spodem krótsza i
węższa, na zewnątrz szersza z 2 falbanami. Do pasa wszyte długie tasiemki do
wiązania.
Wykonana z materiału tkanego w barwne poziome pasy. Wszystkie trzy boki
zapaski obszyte białą koronką.
Kolorystyka zapasek – 3 kolory (zielone, granatowe, czerwone)
Naszyjnik wykonany z trzech sznurów korali o różnych długościach, w różnych
kolorach (czerwony, niebieski, zielony), zapinany metalowymi zapinkami.
Wielkość koralików jest różna (maleją w kierunku od środka do zapięcia).
Skórzane, czarne czółenka rozmiary od 36 do 41

4. 11 kompletów podlaskich strojów ludowych chłopięcych wraz z obuwiem:
W szacunkowych rozmiarach przy wzroście od 147cm do 175cm
Lp.
Nazwa
1 Koszula
biała
2
3
4
5
6

Opis produktu
Bawełniana zdobiona haftem tkackim – pereborami, na oszewce szyjnej lub
kołnierzyku, na ramionach oraz mankietach, krój przyramkowy. Haft
dwubarwny czerwono-granatowy lub trzybarwny czerwono-granatowo-czarny.
Spodnie
Materiał najbardziej zbliżony do lnianego płótna. Kolorystyka: kremowe
Kamizelka Z fabrycznego materiału, na podszewce, zapinana na guziki.
Kolorystyka: granatowe i czarne
Krajka
Pas z przędzy lnianej, ciemnopomarańczowy w poziome paski.
Szerokość: 8cm, długość: 3m
Kapelusz
Słomiany, z szerokim rondem, ozdobiony granatową lub czarną wstążką,
zawiązywaną na kokardę po lewej stronie
Buty
Skórzane, typu oficerki rozmiary od 36 do 43

UWAGA: szczegółowe wymiary poszczególnych elementów stroju i
obuwia oraz dokładne motywy haftu i fasony uzgodnione zostaną z
Wykonawcą na etapie podpisywania umowy.

