Załącznik nr 3
………………………………………
pieczęć firmy wykonawcy

Zamawiający:
Gmina Łysomice
87-148 Łysomice
Ul. Warszawska 8
Nazwa zadania: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
W TURZNIE”

FORMULARZ OFERTOWY
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA
SALI GIMNASTYCZNEJ W ŚWIERCZYNKACH Z DOSTAWĄ I
MONTAŻEM
Lp.
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Nazwa sprzętu

Gniazda do słupków do siatkówki

Ilość

2 szt.

Słupki do siatkówki

2 szt.

Drabinki do ćwiczeń gimnastycznych szer. 90
cm
Kosz podwieszany do konstrukcji dachowej
Tablica wyników sterowana zdalnie
Skrzynia gimnastyczna 5-cio częściowa
Lina do wspinania dł. 10 m
Konstrukcja do zawieszania lin
Materac gimnastyczny 200x120x20 cm
Materac do skoku wzwyż 4000x3000x500mm z
jedną warstwą antypoślizgową i z
zabezpieczeniem na kolce od butów (kołderki
osłonowe)
Stojak do skoku wzwyż 2 m blokowanie
wspornika za pomocą pokrętła
Poprzeczka do skoku wzwyż z włókna
szklanego 4m
Ławeczki gimnastyczne 3m.
Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości
Odskocznia gimnastyczna treningowa
Bramka aluminiowa do piłki ręcznej o wym. 3 x
2 m w tym: zakotwienie talerzykowe do bramek,
siatki szkolne do bramek do piłki ręcznej
Piłkochwyty na ścianach szczytowych o
wymiarach 15 x 7 m w tym: siatka ochronna,
obciążenia ołowiowe
Segment szatniowy np. Kasia 10 lub
równoważny
Kosz na piłki wys.100,5 szer.67x67 głębokość
50cm, na kółkach
Szafki szkolne ubraniowo -skrytkowe dwu
poziomowe metalowe 900x490x1800mm np.:
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bez podatku z podatkiem
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typ SU-962/P lub równoważny
Ławki korytarzowe na stelażu z oparciem 2m
Wieszaki wahadłowe do szatni
Listwy z wieszakami 2m
Kosze do gry w koszykówkę przestawne –
montowane na bocznej ścianie
Stoper Rukanor 4 lub równoważny
Stojak rowerowy 6-stanowiskowy
Siatka do siatkówki turniejowa profesjonalna z
antenkami 9,5x1m
Unihokej zestaw (2bramki 105x140cm, kij Fiber
z łopatka Fiber dł.95cm rura poliwęglanowa z
włókien sztucznych 12 szt.)
Drabina gimnastyczna jutowa 10 m
Drążek gimnastyczny przyścienny
Stoły do tenisa stołowego na kółkach
obrotowych
Wykładzina dywanowa ochronna - w czasie
imprez niesportowych, antystatyczna
Apteczka przedmedyczna duża z wyposażeniem,
dodatkowo kołnierz ortopedyczny, usztywnienia
na złamania.
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Data

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy

OPIS
Ad. 1 Gniazda do słupków do siatkówki - gniazda okrągłe aluminiowe obsadzone w
fundamencie betonowym. Gniazda zakryte są wykrojem posadzki o średnicy około 25 cm
Ad. 2 Słupki do siatkówki - wykonane z duraluminium o średnicy 100 mm mocowane w
gniazdach. Długość słupka 300 cm, możliwość regulacji wysokości siatki, zamknięty,
samohamujący mechanizm naciągu.
Ad. 3 Drabinki gimnastyczne - wymiar 90 x 300 cm , boki wykonane z drewna sosnowego ,
szczeble z drewna bukowa . Mocowanie do ściany za pomocą łączników metalowych
ocynkowanych ogniowo i lakierowanych.
Ad. 4 Kosz podwieszany - konstrukcja składana pod strop wykonana z elementów stalowych
malowanych proszkowo . Napęd mechaniczno - elektryczny przekazywany przez
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umieszczony nad konstrukcją silnik regulujący wysokość tablicy wraz z obręczą. Obręcze
mocowane w ten sposób , że nie przenoszą obciążeń na tablicę lecz na konstrukcję. Tablice z
plexi.
Urządzenie powinno posiadać atest F.I.B.A.
Ad. 5 Tabłica wyników - wymiar tablicy ok. 2000 x 1600 x 60 mm. Wyświetla : wynik gry,
czas gry, numer granego seta, wynik seta, liczba wykorzystanych czasów , stały napis Goście
- Gospodarze. Pobór mocy 200 W , sterowanie zdalnie.
Ad. 6 Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa - segmenty skrzyni wykonane są ze sklejki
liściastej, narożniki i czopy z twardego drewna. Wysoką sztywność każdego segmentu
zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność
całej skrzyni zapewniają pasowne czopy. Górny segment skrzyni pokryty jest sztuczną skórą.
Ad. 7 Lina do wspinania dł. 10,0 m - wykonana z lin kręconych konopnych. Element
zawiesia stanowi stalowa kausza z obejmami zaciśniętymi na linie za pośrednictwem śrub z
nakrętkami. Dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkręcaniem oplotem ze szpagatu i
nakładką ze skóry łub tworzywa.
Ad. 8 Konstrukcja do zawieszania lin - konstrukcja naścieima, stalowa spawana, malowana
proszkowo.
Ad. 9 Materac gimnastyczny - wypełnienie z pianki poliuretanowej. Pokrowce materacy
wykonane z wytrzymałych materiałów typu poroflex, czy pławił. Materace o grubości
powyżej 5 cm posiadają odpowietrzenia i uchwyty do transportu. Dostępne w wersjach ze
wzmocnionymi narożnikami lub z rzepami na każdym boku umożliwiającymi spinanie
materacy w maty, wymiary 120 x 200 x 20 cm.
Ad. 10 Materac do skoku wzwyż - wypełnienie materacy wykonane metodą komorową.
Podstawy i przegrody stanowią bloki pianki poliuretanowej, wymiary 400x300x50 cm.
Ad. 11 Stojak do skoku wzwyż - zespół ,słupków z podstawami do zawieszania i podpory
poprzeczki przy skokach wzwyż. Podstawa wykonana jest z kształtowników stalowych
lakierowanych proszkowo, wypełnionych balastem stabilizującym. Słupki ze stopów
aluminium wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną
regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie od 40 do 210 cm.
Ad. 12 Poprzeczka do skoku wzwyż - poprzeczka aluminiowa anodowana zakończona
kwadratowym kształtownikiem aluminiowym, długość 4 m +/- 20 mm, waga ~ 2 kg i średnica
30-31 mm.
Ad. 13 Ławeczki gimnastyczne - wykonane z bezsęcznego drewna iglastego lub liściastego,
nóżki drewniane posiadają nie brudzące plastikowe stopki. Wzmocnione wsporniki stalowe
łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję, zapewniają stabilność oraz
bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek są zaokrąglone.
Ławki posiadają stały lub składany zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek
lub skrzynię gimnastyczną, długość 3,0 m.
Ad. 14 Kozioł gimnastyczny - korpus wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną
elastyczną i naturalną lub sztuczną skórą. Podstawa z profili stalowych malowanych
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proszkowo i cynkowanych umożliwia regulację wysokości od 90 do 130 cm, skokowo co 5
cm. nogi podstawy zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami z tworzywa.
Dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport.

Ad. 15 Odskocznia gimnastyczna, np. GEPARD lub równoważna odskocznia przeznaczona do treningu lub wyczynu dla juniorów. Wykonana ze specjalnie
profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykładziną dywanopodobną na gąbczastym
podkładzie. Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność. Wysokość
czoła odskoczni - 21 cm.
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