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nr
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szczegółowy
opis
przedmiotu
zamówienia
(bezwzględnie wymagane) Zakup, dostawa wyposażenia Sali gimnastycznej
oraz placu zabaw w ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Część I: Wyposażenie Sali gimnastycznej- maty treningowe
Lp.
1

Nazwa
Maty treningowe na
podłogę

Opis
WYPOSAŻENIE SALI GIMANSTYCZNEJ
Dwustronna mata typu puzzle wykonana z wytrzymałej, lekkiej i
zarazem twardej pianki PE. Mata nadaje się do wykładania podłóg
wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz (odporność na wilgoć).
Wymiary maty: min. 100 cm x 100 cm x 4 cm.

Ilość
30

j.m.
szt.

Część II: Wyposażenie Sali gimnastycznej- basen, kształtki itp.
Lp.

Nazwa

1

Basen

2

Piłki do basenu

3

Kształtki rehabilitacyjne

4

Chusta animacyjna

5

Worki do skakania

Opis
WYPOSAŻENIE SALI GIMANSTYCZNEJ
Basen wykonany z pianki o podwyższonej gęstości, obszyty
wzmocnionym kolorowym materiałem z podwójnie wzmacnianą
podłogą. W każdym narożniku basenu znajduje się wszywana biza,
a pokrowiec nadaje się do samodzielnego prania.
Wymiary basenu: min. 165cm x 165cm x 50cm.
Zestaw 120 piłeczek do basenu. Piłeczki basenowe wykonane z
polietylenu atestowanego- atest CE. Średnica piłeczek- min. 7 cm.
Zestaw 18 dużych kształtek rehabilitacyjnych (bloków piankowych)
wielkości od 30 do 90 cm. Kształtki wykonane są z pianki
poliuretanowej, średnio twardej pokrytej ekoskórą.
Z elementów zestawu można tworzyć różnego rodzaju układy do
zabaw lub tory przeszkód. Jest to doskonałe narzędzie wspierające
ogólny rozwój fizyczny, oraz sprawność ruchową dziecka.
Kolorowa chusta animacyjna wykonana z wytrzymałego materiału,
posiada wzmacniane szwy i uchwyty. Rozmiar chusty min. 3m,
liczba uchwytów- min. 24 szt.
Worki do skakania wykonane z bardzo mocnego, wodoodpornego
poliestrowego materiału, dodatkowo wzmocnione od spodu
podwójną warstwą materiału. Worek posiada poręczne uchwyty.
Wymiary worka: min. długość: 70 cm, szerokość (mierzona na
płasko): 50 cm, spód worka: 25 cm x 25 cm.

Ilość

j.m.

1

szt.

5

zestaw

1

zestaw

1

szt.

20

szt.

Ilość
1

j.m.
zestaw

Część III: Przenośne wyposażenie placu zabaw- gąsienica, zjeżdżalnia itp.
Lp.

1

Nazwa
Gąsienica

Opis
Tunel do zabawy w kształcie gąsienicy składający się z modułów,
które można montować na rożne sposoby. Tunel wykonany z
grubego, wytrzymałego, kolorowego plastiku odpornego na
działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.
Wymiary min. (dł x szer x wys): 217 cm x 100 cm x 108 cm
Zestaw zawiera 4 dodatkowe moduły o wymiarach min. (dł x szer x
wys): 170 cm x 100cm x 61 cm.

2

Zjeżdżalnia

3

Centrum edukacyjne

4

Plac zabaw

5

Domek ogrodowy

Zestaw zjeżdżalnia wykonany z odpornego i stabilnego plastiku
pokrytego powłoką która chroni kolory przed blaknięciem.
Zestaw zawiera:
- zjeżdżalnię o długości ślizgu min. 150 cm,
- drabinkę - ściankę wspinaczkową,
- tablicę z koszem do koszykówki,
- bramkę z siatką do piłki nożnej
- stolik piknikowy z dwiema ławeczkami
- zadaszone miejsce do zabawy.
Wymiary: min. 284 x 203 x 176 cm
Centrum edukacyjne wykonane z odpornego i stabilnego plastiku z
możliwością zmiany ustawień z zamkniętego domku w duży,
otwarty plac zabaw. Centrum zawiera m.in.: lunetę, skrzynkę
pocztową - sorter kształtów, otwierane drzwi z mini pianinkiem,
miniaturową zjeżdżalnię – tunel, edukacyjny zegar. Zasilane
bateriami AA.
Wymiary:
- zamknięty domek: min. 84,5cm x 64,5 cm x 63,5 cm
- otwarty plac zabaw: min. 128 cm x 64,5 cm x 63,5 cm
Stolik do zabawy w łowienie rybek wykonany z odpornego i
stabilnego plastiku. Stolik pomaga dzieciom w nauce kolorów i
liczenia, a także pozwala rozwijać umiejętności motoryczne
Zestaw zawiera:
- wędkę – 1szt.
- siatka – 1szt.
- kubek – 1szt.
- żółwik – 1szt.
- krab – 1szt.
- żabka – 1szt.
- rybka – 2 szt.
Wymiary: min. 80cm dł. x 74 cm szer. x 74 cm wys.
Domek wykonany z tworzywa sztucznego dobrej jakości, pokryty
powłoką, która chroni kolory przed blaknięciem. Domek zawiera
miejsce do zabawy, otwierane drzwi, okna z okiennicami oraz stolik
piknikowy z dwoma siedziskami (stolik może być montowany na
zewnątrz jak i wewnątrz domku), elektroniczny dzwonek, skrzynki
na kwiaty oraz kącik kuchenny.
Wymiary: min. 217cm x 155cm x 172 cm

1

zestaw

1

szt.

1

szt.

2

szt.

Ilość
1

j.m.
szt.

Część IV: Przenośne wyposażenie placu zabaw- trampolina.
Lp.

Nazwa

1

Trampolina

Opis
Trampolina o minimalnych parametrach:
-średnica trampoliny min. 366 cm-380 cm,
-średnica powierzchni do skakania min. 320 cm
-wysokość od podłoża: ok 85 cm-90 cm,
-średnica rur: ok 38 mm - 42 mm
-grubość ścianek rur:min. 1,5 mm- 2 mm
-konstrukcja cynkowana ogniowo, powłoka cynku 120g
-osłona na sprężyny, odporna na promienie słoneczne, wykonana z
materiału PVC oraz gąbki w środku,
-min. 72 sprężyny (galwanizowane), o długość ok 165mm-170 mm
i średnicy drutu ok 3mm – 4mm,
-mata wykonana z włókien PP (polipropylen), mocowania na

sprężyny, odporna na promienie słoneczne,
-drabinka min. czterostopniowa o szerokich stopniach,
-4 podwójne nogi
-8 słupków trzymających siatkę
-sitaka o bardzo dużej wytrzymałości, wykonana z żyłki
polietylenowej,
-wysokość maty do skakania nad powierzchnią ziemi min. 85cm-90
cm,
-wysokość siatki ok. 165 cm-167 cm,
-wysokość całkowita trampoliny: min. 250 cm-270 cm
-min. 2 kotwy przytwierdzające trampolinę do podłoża
-maksymalne obciążenie: min. 150 kg-160 kg,
-trampolina posiada certyfikaty bezpieczeństwa korzystania do
użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym..

Część V: Przenośne wyposażenie placu zabaw- namiot.
Lp.

1

Nazwa
Namiot

Opis
Namiot tipi wykonany z bawełny odpornej na rozdarcia i
przepuszczającej powietrze, posiada atest. Wewnątrz namiotu
znajdują się kieszonki do przechowywania oraz okno z regulowaną
roletką.
W skład zestawu tipi wchodzą:
-namiot tipi
-4 kije z naturalnego drewna sosnowego (stelaż)
-pokrowiec na namiot (z wszytym uchwytem i ściągany sznurkiem)
Wymiary: min. wysokość (z kijkami) po rozłożeniu: 150 cm-160
cm, min. wysokość (z kijkami) po złożeniu: 170 cm-180 cm.,
powierzchnia podłogi: ok. 110×110 cm.

Ilość
2

j.m.
szt.

Ilość
2

j.m.
szt.

2

szt.

2

szt.

Część VI: Przenośne wyposażenie placu zabaw- jeździki.
Lp.

1

Nazwa
Jeździk

2

Jeździk

3

Jeździk

Opis
Jeździk wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
odpornego na wgniecenia. Maksymalne obciążenie 23 kg. Posiada
wyjmowany panel podłogowy, uchwyt do pchania, obrotowe o 360
stopni kółeczka, wygodny fotelik do siedzenia, półeczka do
przewożenia napoju, zabawek itp., zamykane drzwiczki na
zasuwkę, kierownica została wyposażona w klakson. Żółta
taksówka lub inny środek transportu (wym. ok. 82 cm dł. cm x 44
cm sze. x 82 cm wys.).
Jeździk wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
odpornego na wgniecenia. Maksymalne obciążenie 23 kg. Posiada
wyjmowany panel podłogowy, uchwyt do pchania, obrotowe o 360
stopni kółeczka, wygodny fotelik do siedzenia, półeczka do
przewożenia napoju, zabawek itp., zamykane drzwiczki na
zasuwkę, kierownica została wyposażona w klakson. Dinozaur lub
inne zwierzę (wym. ok. 75 cm dł. x 42 cm szer. x 92 cm wys.).
Jeździk wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
odpornego na wgniecenia. Maksymalne obciążenie 23 kg. Posiada
wyjmowany panel podłogowy, uchwyt do pchania, obrotowe o 360
stopni kółeczka, wygodny fotelik do siedzenia, półeczka do
przewożenia napoju, zabawek itp., zamykane drzwiczki na
zasuwkę, kierownica została wyposażona w klakson. Wróżka lub

4

Jeździk

inna postać z bajki (wym. ok. 82 cm dł. x 44 cm szer. x 82 cm
wys.).
Jeździk wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,
odpornego na wgniecenia. Maksymalne obciążenie 23 kg. Posiada
wyjmowany panel podłogowy, uchwyt do pchania, obrotowe o 360
stopni kółeczka, wygodny fotelik do siedzenia, półeczka do
przewożenia napoju, zabawek itp., zamykane drzwiczki na
zasuwkę, kierownica została wyposażona w klakson. Biedronka lub
inny owad (wym. ok. 82 cm dł. x 44 cm sze. x 82 cm wys.).

2

szt.

