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Lp. Nazwa PUiW (usługi) Jm. 

Całkowita 
wartość 

pieniężna  

(zł) 

PUiW wyjściowe - cena zakupu 

1.  Beret szt. 27,92 

2.  Beret wojsk specjalnych/OT szt. 41,77 

3.  Bielizna sportowa (koszulka, spodenki) kpl. 35,04 

4.  Bluza olimpijka damska sił powietrznych szt. 276,91 

5.  Bluza olimpijka sił powietrznych szt. 262,14 

6.  Bluza wyjściowa marynarska szt. 272,69 

7.  Buty generalskie1 para 1179,73 

8.  Buty sportowe para 148,05 

9.  Czapka futrzana marynarki wojennej szt. 43,84 

10.  Czapka garnizonowa admirała szt. 239,87 

11.  Czapka garnizonowa letnia admirała szt. 205,29 

12.  
Czapka garnizonowa letnia oficera młodszego marynarki 
wojennej 

szt. 117,50 

13.  
Czapka garnizonowa letnia oficera starszego marynarki 
wojennej 

szt. 114,70 

14.  
Czapka garnizonowa letnia szeregowego i podoficera marynarki 
wojennej 

szt. 112,73 

15.  Czapka garnizonowa marynarska szt. 80,36 

16.  Czapka garnizonowa oficera młodszego marynarki wojennej szt. 138,69 

17.  Czapka garnizonowa oficera młodszego sił powietrznych szt. 137,51 

18.  Czapka garnizonowa oficera starszego marynarki wojennej szt. 128,20 

19.  Czapka garnizonowa oficera starszego sił powietrznych szt. 141,07 

20.  
Czapka garnizonowa szeregowego i podoficera marynarki 
wojennej 

szt. 114,46 

21.  
Czapka garnizonowa szeregowego  i podoficera sił 
powietrznych 

szt. 127,26 

22.  Czapka rogatywka oficera młodszego szt. 189,80 

23.  Czapka rogatywka oficera starszego szt. 181,94 

24.  Czapka rogatywka szeregowego i podoficera szt. 175,14 

25.  Czapka zimowa futrzana sił powietrznych szt. 53,21 

26.  Czapka zimowa futrzana wojsk lądowych szt. 51,66 

27.  Dres sportowy kpl. 60,71 

28.  Furażerka sił powietrznych szt. 31,12 

                                                           
1 W równoważniku pieniężnym wypłacanym mianowanym na stopień generała brygady/kontradmirała. 
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Całkowita 
wartość 

pieniężna  

(zł) 

29.  Furażerka wojsk lądowych szt. 31,22 

30.  Kapelusz damski oficera młodszego MW szt. 263,98 

31.  Kapelusz damski oficera starszego MW szt. 264,07 

32.  Kapelusz damski podoficera i szeregowego MW szt. 260,76 

33.  Kołnierz marynarski szt. 42,38 

34.  Koszula damska koloru białego szt. 86,79 

35.  Koszula koloru białego szt. 51,08 

36.  Koszulka marynarska szt. 16,08 

37.  
Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego 
marynarki wojennej 

szt. 90,89 

38.  Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki szt. 94,49 

39.  Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego szt. 91,00 

40.  
Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego 
marynarki wojennej 

szt. 90,89 

41.  Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru khaki szt. 88,84 

42.  Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego szt. 89,74 

43.  
Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki 
wojennej 

szt. 48,98 

44.  Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki szt. 66,05 

45.  Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego szt. 72,35 

46.  
Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego marynarki 
wojennej 

szt. 46,61 

47.  Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki szt. 52,08 

48.  Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego szt. 51,40 

49.  Kozaki para 293,65 

50.  Krawat koloru czarnego szt. 8,99 

51.  Krawat koloru khaki szt. 8,99 

52.  Krawat marynarski szt. 13,42 

53.  Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej szt. 161,58 

54.  Kurtka wiatrówka wojsk lądowych szt. 179,13 

55.  Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej szt. 297,80 

56.  Kurtka wyjściowa wojsk lądowych szt. 292,91 

57.  Mundur galowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej kpl. 1610,18 

58.  Mundur galowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych kpl. 1526,34 

59.  Mundur galowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych kpl. 1611,41 
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60.  Mundur galowy marynarki wojennej kpl. 1623,66 

61.  Mundur galowy sił powietrznych kpl. 1552,10 

62.  Mundur galowy wojsk lądowych kpl. 1615,40 

63.  Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej kpl. 523,00 

64.  Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych kpl. 520,61 

65.  Mundur wyjściowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych kpl. 556,60 

66.  Mundur wyjściowy marynarki wojennej kpl. 553,81 

67.  Mundur wyjściowy sił powietrznych kpl. 546,74 

68.  Mundur wyjściowy wojsk lądowych kpl. 515,84 

69.  Pas oficerski koloru czarnego szt. 41,72 

70.  Pasek do spodni marynarki wojennej szt. 27,71 

71.  Pasek do spodni z klamrą MW szt. 56,22 

72.  Pasek skórzany do spodni szt. 22,78 

73.  Piżama kpl. 53,40 

74.  Płaszcz damski marynarki wojennej szt. 760,81 

75.  Płaszcz damski sił powietrznych szt. 844,10 

76.  Płaszcz damski wojsk lądowych szt. 658,74 

77.  Płaszcz marynarki wojennej szt. 855,30 

78.  Płaszcz sił powietrznych szt. 865,61 

79.  Płaszcz wojsk lądowych szt. 839,22 

80.  Półbuty damskie para 122,46 

81.  Półbuty galowe para 187,56 

82.  Półbuty galowe damskie para 129,81 

83.  Półbuty wyjściowe para 147,40 

84.  Półpłaszcz marynarski szt. 795,43 

85.  Prawidła do butów służbowych para 286,37 

86.  Rajstopy w kolorze cielistym szt. 5,44 

87.  Ręcznik frotté (50 x 100) szt. 7,26 

88.  Rękawiczki dziane koloru białego para 18,51 

89.  Rękawiczki letnie koloru czarnego para 43,89 

90.  Rękawiczki zimowe koloru czarnego para 45,82 

91.  Skarpety letnie koloru czarnego para 4,01 

92.  Skarpety sportowe para 4,17 

93.  Skarpety zimowe para 8,17 
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94.  Spinki marynarki wojennej kpl. 44,84 

95.  Spinki sił powietrznych kpl. 37,81 

96.  Spinki wojsk lądowych kpl. 37,81 

97.  Spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej szt. 175,29 

98.  Spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych szt. 178,38 

99.  Spodnie wyjściowe damskie wojsk lądowych szt. 178,39 

100.  Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej szt. 169,55 

101.  Spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych szt. 145,78 

102.  Spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych szt. 149,12 

103.  Spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej szt. 145,61 

104.  Spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych szt. 169,72 

105.  Spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych szt. 161,75 

106.  Spodnie wyjściowe marynarki wojennej szt. 147,89 

107.  Spodnie wyjściowe marynarskie szt. 142,17 

108.  Spodnie wyjściowe sił powietrznych szt. 193,87 

109.  Spodnie wyjściowe wojsk lądowych szt. 189,49 

110.  Sweter marynarki wojennej szt. 141,07 

111.  Sweter sił powietrznych szt. 144,07 

112.  Sweter wojsk lądowych szt. 144,75 

113.  Szalik letni koloru białego szt. 20,14 

114.  Szalik letni koloru khaki szt. 19,59 

115.  Szalik zimowy koloru białego szt. 27,18 

116.  Szalik zimowy koloru khaki szt. 32,28 

117.  Szalik zimowy koloru stalowego szt. 32,19 

118.  Sznur galowy admiralski szt. 222,01 

119.  Sznur galowy generalski szt. 215,52 

120.  Sznur galowy marynarza zawodowego marynarki wojennej szt. 68,04 

121.  Sznur galowy oficerski marynarki wojennej szt. 62,66 

122.  Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych szt. 49,41 

123.  Sznur galowy podoficera marynarki wojennej szt. 69,98 

124.  Sznur galowy podoficera wojsk lądowych i sił powietrznych szt. 41,43 

125.  
Sznur galowy szeregowego zawodowego wojsk lądowych i sił 
powietrznych 

szt. 54,98 

126.  Sznurek do wiązania krawata szt. 9,49 

127.  Taśma otokowa do rogatywki szt. 4,64 
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128.  Taśma otokowa koloru czarnego szt. 2,47 

129.  Torba podróżna szt. 42,00 

130.  Torba polowa oficerska szt. 113,42 

131.  Torba polowa podoficerska szt. 60,38 

132.  Trzewiki zimowe – botki para 157,50 

133.  Walizka szt. 157,01 

Usługi krawieckie i szewskie - cena wykonania PUiW na miarę wraz z dodatkami 
szewskimi i krawieckimi (z tkaniną/materiałem) 

1.  Buty generalskie para 1179,73 

2.  Daszek do czapki admirała szt. 60,53 

3.  Mundur galowy admirała kpl. 1688,36 

4.  Mundur galowy admirała damski (ze spódnicą) kpl. 1612,40 

5.  Mundur galowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej kpl. 1610,18 

6.  Mundur galowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych kpl. 1526,34 

7.  Mundur galowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych kpl. 1611,41 

8.  
Mundur galowy generalski damski (ze spódnicą) sił 
powietrznych 

kpl. 1497,15 

9.  
Mundur galowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk 
lądowych 

kpl. 1611,41 

10.  Mundur galowy generalski sił powietrznych kpl. 1594,12 

11.  Mundur galowy generalski wojsk lądowych kpl. 1594,19 

12.  Mundur galowy marynarki wojennej kpl. 1623,66 

13.  Mundur galowy sił powietrznych kpl. 1552,10 

14.  Mundur galowy wojsk lądowych kpl. 1615,40 

15.  Mundur wyjściowy admirała kpl. 1383,40 

16.  Mundur wyjściowy admirała damski (ze spódnicą) kpl. 1296,43 

17.  
Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) sił 
powietrznych 

kpl. 1216,16 

18.  
Mundur wyjściowy generalski damski (ze spódnicą) wojsk 
lądowych 

kpl. 1240,03 

19.  Mundur wyjściowy generalski sił powietrznych kpl. 1312,82 

20.  Mundur wyjściowy generalski wojsk lądowych kpl. 1327,23 

21.  Naszycie lampasów do spodni generalskich szt. 150,16 

22.  Płaszcz damski marynarki wojennej szt. 1514,86 

23.  Płaszcz damski sił powietrznych szt. 1520,21 

24.  Płaszcz damski wojsk lądowych szt. 1473,08 
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25.  Płaszcz marynarki wojennej szt. 1543,75 

26.  Płaszcz sił powietrznych szt. 1492,71 

27.  Płaszcz wojsk lądowych szt. 1492,44 

28.  Spodnie do butów (generalskie) sił powietrznych szt. 321,08 

29.  Spodnie do butów (generalskie) wojsk lądowych szt. 321,08 

30.  Spodnie letnie generalskie damskie sił powietrznych szt. 320,73 

31.  Spodnie letnie generalskie damskie wojsk lądowych szt. 336,52 

32.  Spodnie letnie generalskie sił powietrznych szt. 360,46 

33.  Spodnie letnie generalskie wojsk lądowych  szt. 315,17 

34.  Spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej szt. 288,99 

35.  Spodnie wyjściowe generalskie damskie sił powietrznych szt. 329,30 

36.  Spodnie wyjściowe generalskie damskie wojsk lądowych szt. 336,52 

37.  Spodnie wyjściowe generalskie sił powietrznych szt. 332,34 

38.  Spodnie wyjściowe generalskie wojsk lądowych szt. 337,90 

39.  Spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej szt. 275,00 

40.  Spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej szt. 268,99 

41.  Spodnie wyjściowe marynarki wojennej szt. 276,62 

42.  
Uszycie naramienników generalskich do munduru letniego 
generalskiego 

kpl. 93,83 

43.  
Wszycie naramienników generalskich do munduru letniego 
generalskiego 

kpl. 31,78 

44.  Wymiana daszka do czapki admirała szt. 30,87 

Przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia  
i oporządzenia - cena zakupu 

1.  Igielnik (igła 2 szt., nici 25 mb.) szt. 2,71 

2.  Kubek do mycia zębów szt. 2,74 

3.  Mazak szt. 3,02 

4.  Pudełko na mydło szt. 2,75 

5.  Szczoteczka do rąk szt. 3,62 

6.  Szczoteczka do zębów szt. 5,43 

7.  Szczotka do obuwia miękka szt. 4,71 

8.  Szczotka do obuwia twarda szt. 5,05 

9.  Woreczek siatkowy do prania bielizny szt. 5,61 

10.  Woreczek na przybory do konserwacji szt. 4,42 

11.  Saszetka na środki higieny szt. 6,74 
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12.  Chusteczki higieniczne (opakowanie 10 szt.) szt. 0,52 

13.  Chusteczki higieniczne nasączane (opakowanie 10 szt.) szt. 2,49 

14.  Pianka do golenia 200 ml. szt. 9,60 

15.  Krem do rąk 50 ml. szt. 5,26 

16.  Mydło toaletowe dezynfekujące 100 g. szt. 3,70 

17.  Mydło toaletowe 100 g. szt. 2,07 

18.  Maszynka jednorazowa do golenia szt. 2,95 

19.  Pasta do zębów 75 ml. szt. 5,42 

20.  Płyn po goleniu 50 ml. szt. 11,06 

21.  Proszek do prania 1 kg. szt. 10,43 

22.  Środek do mycia rąk 500 g. szt. 4,85 

23.  Podpaski (opakowanie 10 szt.) szt. 7,54 

24.  Szampon do mycia włosów 200 ml. szt. 7,30 

25.  Pasta do obuwia specjalnego 125 ml. szt. 18,33 

Oznaki wojskowe - cena wykonania/zakupu (wraz z materiałami) 

1.  Emblemat do czapki marynarki wojennej szt. 70,00 

2.  Otok do czapki garnizonowej generała sił powietrznych szt. 542,34 

3.  Otok do rogatywki generała szt. 541,60 

4.  Otok do czapki garnizonowej admirała szt. 530,83 

5.  Otok do czapki rogatywki z 4-gwiazdkami szt. 40,42 

6.  Otok do czapki rogatywki z 3-gwiazdkami  szt. 31,23 

7.  Otok do czapki rogatywki z 2-gwiazdkami szt. 22,85 

8.  Otok do czapki rogatywki z 1-gwiazdką szt. 14,82 

9.  Otok do czapki rogatywki młodszego chorążego  szt. 30,26 

10.  Otok do czapki rogatywki starszego sierżanta szt. 32,16 

11.  Otok do czapki rogatywki sierżanta szt. 22,02 

12.  Otok do czapki rogatywki plutonowego szt. 40,99 

13.  Otok do czapki rogatywki starszego kaprala  szt. 31,77 

14.  Otok do czapki rogatywki kaprala szt. 23,57 

15.  Otok do czapki rogatywki starszego szeregowego  szt. 14,47 

16.  Otok do czapki garnizonowej z 4-gwiazdkami  szt. 40,15 

17.  Otok do czapki garnizonowej z 3-gwiazdkami   szt. 31,09 

18.  Otok do czapki garnizonowej z 2-gwiazdkami    szt. 22,81 

19.  Otok do czapki garnizonowej z 1-gwiazdką  szt. 14,63 
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20.  Otok do czapki garnizonowej młodszego chorążego  szt. 31,28 

21.  Otok do czapki garnizonowej starszego sierżanta  szt. 30,53 

22.  Otok do czapki garnizonowej sierżanta szt. 21,85 

23.  Otok do czapki garnizonowej plutonowego szt. 39,87 

24.  Otok do czapki garnizonowej starszego kaprala  szt. 30,93 

25.  Otok do czapki garnizonowej kaprala szt. 23,25 

26.  Otok do czapki garnizonowej starszego szeregowego  szt. 14,25 

27.  Oznaki stopni z 5-gwiazdkami do czapki garnizonowej MW szt. 60,66 

28.  Oznaki stopni z 4-gwiazdkami do czapki garnizonowej MW szt. 36,44 

29.  Oznaki stopni z 3-gwiazdkami do czapki garnizonowej MW szt. 27,64 

30.  Oznaki stopni z 2-gwiazdkami do czapki garnizonowej MW szt. 19,26 

31.  Oznaki stopni z 1-gwiazdką do czapki garnizonowej MW szt. 11,20 

32.  Oznaki stopni mł.chor.mar. wojennej do czapki garnizonowej szt. 30,15 

33.  Gwiazdka haftowana do munduru, bluzy olimpijki, otoku czapki szt. 9,61 

34.  Gwiazdka haftowana do płaszcza  szt. 9,61 

35.  

Oznaki do beretu generała wojsk lądowych 

 - orzeł wojskowy szt. 64,51 

 - wężyk generalski szt. 64,59 

 - gwiazdka  szt. 9,55 

36.  

Orły generalskie (admiralskie) na kołnierz do: 

 - munduru generalskiego kpl. 112,48 

 - płaszcza generalskiego  kpl. 122,40 

 - munduru admiralskiego kpl. 158,13 

 - płaszcza admiralskiego kpl. 189,55 

37.  

Wężyki generalskie na naramienniki do: 

 - munduru generalskiego  kpl. 132,79 

 - płaszcza   kpl. 132,79 

 - bluzy olimpijki i koszulobluz wyjściowych kpl. 132,79 

38.  

Wężyki admiralskie do:  

 - czapki szt. 319,40 

 - kapelusza damskiego szt. 319,40 

 - munduru:   

   admirała kpl. 1328,14 

   admirała floty kpl. 1321,89 

   wiceadmirała kpl. 1202,58 

   kontradmirała kpl. 1139,29 
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Lp. Nazwa PUiW (usługi) Jm. 

Całkowita 
wartość 

pieniężna  

(zł) 

39.  

Oznaki stopni admiralskich do płaszcza: 

   admirała kpl. 343,86 

   admirała floty kpl. 336,36 

   wiceadmirała kpl. 322,11 

   kontradmirała kpl. 314,23 

40.  

Oznaki stopnia komandora do:  

 - munduru kpl. 136,47 

 - płaszcza kpl. 117,34 

 - koszulo-bluzy  kpl. 44,90 

41.  

Oznaki stopnia komandora porucznika do: 

 - munduru kpl. 134,28 

 - płaszcza kpl. 114,98 

 - koszulo-bluzy  kpl. 45,22 

42.  

Oznaki stopnia komandora podporucznika do:  

 - munduru kpl. 131,14 

 - płaszcza kpl. 114,85 

 - koszulo-bluzy  kpl. 41,20 

43.  

Oznaki stopnia kapitana marynarki wojennej do: 

 - munduru kpl. 135,28 

 - płaszcza kpl. 117,55 

 - koszulo-bluzy  kpl. 40,56 

44.  

Oznaki stopnia porucznika marynarki wojennej do: 

 - munduru kpl. 140,83 

 - płaszcza kpl. 112,38 

 - koszulo-bluzy  kpl. 39,93 

45.  

Oznaki stopnia podporucznika marynarki wojennej do: 

 - munduru kpl. 130,13 

 - płaszcza kpl. 112,87 

 - koszulo-bluzy  kpl. 39,00 

46.  

Oznaki stopnia starszego chorążego sztabowego marynarki wojennej do:                 

 - munduru kpl. 123,20 

 - płaszcza kpl. 113,92 

 - koszulo-bluzy  kpl. 46,40 
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47.  

Oznaki stopnia starszego chorążego marynarki wojennej do:                  

 - munduru kpl. 102,81 

 - płaszcza kpl. 97,49 

 - koszulo-bluzy  kpl. 45,93 

48.  

Oznaki stopnia chorążego marynarki wojennej do:              

 - munduru kpl. 96,98 

 - płaszcza kpl. 88,86 

 - koszulo-bluzy  kpl. 34,98 

49.  

Oznaki stopnia młodszego chorążego marynarki wojennej: 

 - munduru kpl. 82,42 

 - płaszcza kpl. 75,53 

 - koszulo-bluzy  kpl. 34,65 

50.  

Oznaki stopnia starszego bosmana:                                  

 - munduru kpl. 80,79 

 - płaszcza kpl. 74,38 

 - koszulo-bluzy  kpl. 35,71 

51.  

Oznaki stopnia bosmana do:  

 - munduru kpl. 52,37 

 - płaszcza kpl. 56,14 

 - koszulo-bluzy  kpl. 30,29 

52.  

Oznaki stopnia  bosmanmata do:  

 - munduru kpl. 47,56 

 - płaszcza kpl. 63,11 

 - koszulo-bluzy  kpl. 30,26 

53.  

Oznaki stopnia starszego mata do:  

 - munduru kpl. 40,35 

 - płaszcza kpl. 52,09 

 - koszulo-bluzy  kpl. 28,01 

54.  

Oznaki stopnia mata do:  

 - munduru kpl. 32,30 

 - płaszcza kpl. 40,89 

 - koszulo-bluzy  kpl. 26,83 

55.  

Oznaki stopnia starszego marynarza do:  

 - bluzy wyjściowej marynarskiej kpl. 20,65 

 - bluzy wyjściowej letniej marynarskiej kpl. 21,18 

 - półpłaszcza marynarskiego kpl. 27,30 
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56.  

Oznaki stopnia do koszulo-bluzy: 

 - generał kpl. 69,61 

 - generał broni kpl. 67,88 

 - generał dywizji kpl. 66,31 

 - generał brygady kpl. 64,75 

 - kontradmirał kpl. 48,06 

 - wiceadmirał kpl. 48,06 

 - admirał floty kpl. 54,72 

 - admirał   kpl. 54,72 

57.  

Oznaki stopnia pułkownika wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 52,23 

 - munduru kpl. 84,20 

 - płaszcza kpl. 84,20 

 - bluzy olimpijki              kpl. 84,20 

 - koszulo-bluzy kpl. 84,20 

58.  

Oznaki stopnia podpułkownika wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) 
do:  

 - beretu szt. 42,40 

 - munduru kpl. 64,44 

 - płaszcza kpl. 64,44 

 - bluzy olimpijki              kpl. 64,44 

 - koszulo-bluzy kpl. 64,44 

59.  

Oznaki stopnia majora wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 31,48 

 - munduru kpl. 48,95 

 - płaszcza kpl. 48,95 

 - bluzy olimpijki              kpl. 48,95 

 - koszulo-bluzy kpl. 48,95 

60.  

Oznaki stopnia kapitana wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 49,15 

 - munduru kpl. 58,35 

 - płaszcza kpl. 58,35 

 - bluzy olimpijki              kpl. 58,35 

 - koszulo-bluzy kpl. 58,35 

61.  

Oznaki stopnia porucznika wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 39,03 

 - munduru kpl. 46,11 

 - płaszcza kpl. 46,11 

 - bluzy olimpijki              kpl. 46,11 

 - koszulo-bluzy kpl. 46,11 
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62.  

Oznaki stopnia podporucznika wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) 
do: 

 - beretu szt. 29,30 

 - munduru kpl. 32,71 

 - płaszcza kpl. 32,48 

 - bluzy olimpijki              kpl. 32,48 

 - koszulo-bluzy kpl. 32,48 

63.  

Oznaki stopnia starszego chorążego sztabowego wojsk lądowych i sił powietrznych 
(haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 28,45 

 - munduru kpl. 54,59 

 - płaszcza kpl. 54,59 

 - bluzy olimpijki kpl. 54,59 

 - koszulo-bluzy kpl. 54,59 

64.  

Oznaki stopnia starszego chorążego wojsk lądowych i sił powietrznych (haft 
bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 20,83 

 - munduru kpl. 56,99 

 - płaszcza kpl. 56,99 

 - bluzy olimpijki kpl. 56,75 

 - koszulo-bluzy kpl. 56,75 

65.  

Oznaki stopnia chorążego wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 9,72 

 - munduru kpl. 41,95 

 - płaszcza kpl. 41,94 

 - bluzy olimpijki  kpl. 41,92 

 - koszulo-bluzy kpl. 41,92 

66.  

Oznaki stopnia młodszego chorążego wojsk lądowych i sił powietrznych (haft 
bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 20,45 

 - munduru kpl. 53,67 

 - płaszcza kpl. 53,67 

 - bluzy olimpijki kpl. 53,67 

 - koszulo-bluzy kpl. 53,67 

67.  

Oznaki stopnia starszego sierżanta wojsk lądowych i sił powietrznych (haft 
bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 20,96 

 - munduru kpl. 37,58 

 - płaszcza kpl. 37,58 

 - bluzy olimpijki  kpl. 37,63 

 - koszulo-bluzy kpl. 37,63 
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68.  

Oznaki stopnia sierżanta wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 9,68 

 - munduru kpl. 32,33 

 - płaszcza kpl. 32,33 

 - bluzy olimpijki  kpl. 32,33 

 - koszulo-bluzy kpl. 32,33 

69.  

Oznaki stopnia plutonowego wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 39,65 

 - munduru kpl. 15,94 

 - płaszcza kpl. 15,94 

 - bluzy olimpijki  kpl. 15,94 

 - koszulo-bluzy kpl. 15,94 

70.  

Oznaki stopnia starszego kaprala wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) 
do:  

 - beretu szt. 29,81 

 - munduru kpl. 12,66 

 - płaszcza kpl. 12,66 

 - bluzy olimpijki  kpl. 12,22 

 - koszulo-bluzy kpl. 12,22 

71.  

Oznaki stopnia kaprala wojsk lądowych i sił powietrznych (haft bajorkiem) do:  

 - beretu szt. 22,63 

 - munduru kpl. 9,13 

 - płaszcza kpl. 9,13 

 - bluzy olimpijki  kpl. 9,13 

 - koszulo-bluzy kpl. 9,13 

72.  

Oznaki stopnia starszego szeregowego wojsk lądowych i sił powietrznych (haft 
bajorkiem) do: 

 - beretu szt. 10,39 

 - munduru kpl. 5,69 

 - płaszcza kpl. 5,69 

 - bluzy olimpijki  kpl. 5,69 

 - koszulo-bluzy kpl. 5,69 

73.  Baretka szt. 9,79 

74.  Baretka z galonikiem szt. 10,30 

75.  

Oznaka stopnia do kurtki wiatrówki: 

 - wojsk lądowych szt. 8,04 

 - sił powietrznych i marynarki wojennej szt. 8,04 
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76.  

Oznaka stopnia do kurtki wyjściowej: 

 - wojsk lądowych szt. 8,04 

 - sił powietrznych i marynarki wojennej szt. 8,04 

77.  

Pochewki do swetra: 

 - wojsk lądowych szt. 10,38 

 - sił powietrznych szt. 10,38 

78.  Oznaka stopnia do swetra marynarki wojennej szt. 7,20 

79.  Oznaka stopnia do beretu wojsk lądowych szt. 5,03 

80.  Oznaka stopnia do furażerki sił powietrznych szt. 5,03 

81.  Oznaka stopnia do furażerki wojsk lądowych szt. 3,64 

82.  Oznaka orła wojskowego do beretu WS szt. 5,97 

83.  Oznaka korpusów osobowych para 5,45 

84.  Oznaka orła wojskowego do beretu (haft bajorkiem) szt. 61,87 

85.  Identyfikator z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych i galowych szt. 15,64 

Czyszczenie PUiW - cena wykonania usługi 

1.  Bluza olimpijka sił powietrznych szt. 14,38 

2.  Bluza wyjściowa letnia marynarska szt. 14,38 

3.  Bluza wyjściowa marynarska szt. 14,38 

4.  Kurtka wiatrówka (WLąd, SP, MW) szt. 18,37 

5.  Kurtka wyjściowa (WLąd, SP, MW) szt. 26,39 

6.  Mundur galowy (WLąd, SP, MW) kpl. 32,31 

7.  Mundur wyjściowy letni (WLąd, SP, MW) kpl. 32,32 

8.  Mundur wyjściowy (WLąd, SP, MW) kpl. 32,32 

9.  Mundur galowy generalski/admirała kpl. 33,17 

10.  Mundur letni generalski/admirała kpl. 32,32 

11.  Mundur wyjściowy generalski/admirała kpl. 32,34 

12.  Mundur służbowy generalski (WLąd, SP) kpl. 33,20 

13.  Płaszcz (WLąd, SP, MW) szt. 31,28 

14.  Półpłaszcz marynarski szt. 26,28 

15.  Spodnie wyjściowe letnie (WLąd, SP, MW) szt. 16,07 

16.  Spodnie wyjściowe (WLąd, SP, MW) szt. 16,07 

17.  Spodnie wyjściowe marynarskie szt. 16,05 

18.  Spodnie letnie generalskie (WLąd, SP) szt. 16,07 

19.  Spodnie wyjściowe generalskie (WLąd, SP) szt. 16,07 

20.  Spodnie do butów (generalskie) (WLąd, SP) szt. 16,32 

21.  Sweter (WLąd, SP, MW) szt. 13,77 

22.  Mundur ćwiczebny letni marynarki wojennej wzór 2010 kpl. 11,15 

23.  Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór 2010 kpl. 11,15 
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24.  Mundur polowy letni  kpl. 11,15 

25.  Mundur polowy  kpl. 11,15 

26.  Ubranie ochronne kpl. 20,55 

27.  Ubranie ochronne marynarki wojennej kpl. 20,55 

28.  Torba podróżna szt. 15,36 

29.  Torba polowa oficerska szt. 15,43 

30.  Torba polowa podoficerska szt. 15,44 

31.  Walizka szt. 20,01 

Ubiory cywilne - cena zakupu 

1.  Buty zimowe para 254,33 

2.  Półbuty  para 270,11 

3.  Pasek skórzany do spodni szt. 59,64 

4.  Czapka zimowa cywilna szt. 36,00 

5.  Garnitur kpl. 859,67 

6.  Kombinezon narciarski szt. 1008,00 

7.  Koszula szt. 96,58 

8.  Kurtka ocieplana szt. 436,00 

9.  Krawat szt. 48,99 

10.  Płaszcz letni szt. 328,22 

11.  Rękawiczki zimowe para 103,67 

12.  Sweter szt. 134,50 

13.  Szalik szt. 38,16 

14.  Skarpetki letnie cywilne para 11,94 

15.  Biustonosz szt. 43,90 

16.  Figi damskie szt. 20,59 

17.  Kostium kąpielowy  szt. 85,54 

 


