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Opis przedmiotu zamówienia 

1. Urządzenie siłowni zewnętrznej  Sztanga -Pajacyk –  pylon urządzenia wykonany z rury 
nierdzewnej min. 88,9mm, instrukcja ćwiczeń w formie naklejki umieszczona na pylonie. 
Pozostała część urządzenia również wykonana ze stali nierdzewnej za wyjątkiem ławeczki 
i stóp pajacyka, które mają być wykonane ze sklejki antypoślizgowej min 15mm lub płyty 
HDPL

Urządzenie ma być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 i posiadać certyfikat 
jakości

2. Urządzenie siłowni zewnętrznej  Orbitrek – Narciarz  -  pylon urządzenia wykonany z 
rury  nierdzewnej  min.  88,9mm,  instrukcja  ćwiczeń  w  formie  naklejki  umieszczona  na 
pylonie. Pozostała część urządzenia również wykonana ze stali nierdzewnej za wyjątkiem  
stóp orbitreka i narciarza, które mają być wykonane ze sklejki antypoślizgowej min 15mm 
lub płyty HDPL

Urządzenie ma być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 i posiadać certyfikat 
jakości

3. Urządzenie siłowni zewnętrznej  Twister- Wioślarz - pylon urządzenia wykonany z rury 
nierdzewnej min. 88,9mm, instrukcja ćwiczeń w formie naklejki umieszczona na pylonie. 
Pozostała część urządzenia również wykonana ze stali nierdzewnej za wyjątkiem talerza 
twistera i siedziska wioślarza, które mają być wykonane ze sklejki antypoślizgowej min 
15mm lub płyty HDPL 

Urządzenie ma być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 i posiadać certyfikat 
jakości
4. Urządzenie  siłowni  zewnętrznej   Jeździec  –  Prostownik  nóg  -  pylon  urządzenia 

wykonany  z  rury  nierdzewnej  min.  88,9mm,  instrukcja  ćwiczeń  w  formie  naklejki 
umieszczona  na  pylonie.  Pozostała  część  urządzenia  również  wykonana  ze  stali 
nierdzewnej za wyjątkiem siedzisk jeźdźca i prostownika, które mają  być  wykonane ze 
sklejki antypoślizgowej min 15mm lub płyty HDPL

Urządzenie ma być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 i posiadać certyfikat 
jakości
5. Urządzenie siłowni zewnętrznej  Krzesło – Motyl - pylon urządzenia wykonany z rury 

nierdzewnej min. 88,9mm, instrukcja ćwiczeń w formie naklejki umieszczona na pylonie. 
Pozostała część urządzenia również wykonana ze stali nierdzewnej za wyjątkiem siedzisk 
krzesła i motyla, które mają być wykonane ze sklejki antypoślizgowej min 15mm lub płyty 
HDPL

Urządzenie ma być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 i posiadać certyfikat 
jakości. Urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

6. Urządzenie siłowni zewnętrznej  Biegacz – Koła Tai-Chi - pylon urządzenia wykonany z 
rury  nierdzewnej  min.  88,9mm,  instrukcja  ćwiczeń  w  formie  naklejki  umieszczona  na 
pylonie. Pozostała część urządzenia również wykonana ze stali nierdzewnej za wyjątkiem 
kół i stóp biegacza, które mają być wykonane ze sklejki antypoślizgowej min 15mm lub 
płyty HDPL

Urządzenie ma być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 i posiadać certyfikat 
jakości



7.Ławka z oparciem – konstrukcja wykonana (nogi) z rury stalowej min. 76mm, oparcie z 
rury stalowej min. 42mm,  malowana dwukrotnie farbami akrylowymi, listwy wykonane z 
kantówki  struganej  40x100x1800mm,  dwukrotnie  malowane  lakierobejcą  na  kolor 
machoń. Szt. 4

8. Kosz na śmieci - wykonany z blachy ocynkowanej malowany proszkowo, montowany na 
słupku.  Popielniczka uniemożliwiająca styczność niedopałków z pozostałymi odpadami. 
Pojemność kosza 40l.

9. Stolik do gry w szachy ( dwa pola do gry) z ławkami – blat i siedziska wykonane ze 
sklejki antypoślizgowej min.15mm, konstrukcja wykonana z profila stalowego dwukrotnie 
malowanego farbami akrylowymi lub z profila nierdzewnego

10.Regulamin siłowni - wykonany z rury nierdzewnej min. 42mm i sklejki antypoślizgowej 
min. 15mm.

11.Drzewa liściaste – szt 1
12.Nawierzchnia naturalna trawiasta – 180 m2.                


