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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa i montaż sprzętu na place zabaw 

Zad 1. Placówka wsparcia dziennego w Panieńszczyźnie 

 NAZWA OPIS ILOŚĆ 

OGÓŁEM 

Kwota 

netto 

Wartość 

VAT (23%) 

Kwota 

brutto 

1.  Zjeżdżalnia Zjeżdżalnia dostosowana do dzieci w 

wieku 3-15 lat. Zjeżdżalnia 

składająca się z 3 podestów, 4 

zabezpieczeń bocznych, nad 

centralnym podestem znajduje się 

dwuspadowy dach oraz:  

1) Ślizg  ze stali nierdzewnej – 

1,2 m 

2) Ścianka wspinaczkowa 

3) Metalowa rura ze stopniami 

4) Koci grzbiet linowy (liny z 

rdzeniem stalowym w 

powłoce polipropylenowej) 

Wymiary:  295 x 320 cm +/- 5% 

Wysokość:  270 cm +/-5% 

Wysokość swobodnego upadku: 120 

cm +/- 5% 

Konstrukcja urządzeń – stal, 

zabezpieczona cynkowym podkładem 

i malowana proszkowo. 

Zabezpieczenia boczne i daszki – 

elementy zabezpieczające, daszki 

wykonane są z płyty z tworzywa 

sztucznego HDPE. 

Dostawa z montażem. 

1 szt     

2.  Piramida linowa Piramida linowa w kształcie stożka o 

wymiarach: długość: 180 - 190 cm 

szerokość: 180 - 190 cm 

Wysokość: 200-250 cm  

Konstrukcja aluminiowa z 

kolorowymi linami. Liny z rdzeniem 

stalowym w oplocie 

polipropylenowym. Wysokość 

swobodnego upadku:  150-200 cm. 

Dostawa z montażem. 

1 szt    

3.  Huśtawka ważka Huśtawka ważka na sprężynie, dla 

dwojga dzieci. Dostosowana do 

wieku 3-15 lat. Belka pozioma 

wykonana metalu,  korpusy i 

siedziska z  HDPE. Uchwyty dla rąk 

z tworzywa sztucznego. Elementy 

stalowe zabezpieczone przed 

czynnikami atmosferycznymi stal, 

zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo . 

Umocowana na sprężynie stalowej 

ocynkowanej/opcjonalnie malowanej 

proszkowo. Wymiary: długość 285-

300 cm, szerokość -25 – 42 cm.  

1 szt    
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Dostawa wraz z montażem. 

4.  Huśtawka Huśtawka metalowa podwójna. 

Dostosowana do wieku 3-15 lat. 

Konstrukcja składa się z dwóch 

elementów bocianie gniazdo oraz 

siedzenie płaskie.  

Wymiary: dł. 420-500 cm, szerokość 

180-190 cm. 

Wysokość: 220-250 cm  

Elementy stalowe zabezpieczone 

przed czynnikami atmosferycznymi 

stal, zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo. 

Łańcuchy ze stali nierdzewnej 

Siedziska gumowe z rdzeniem 

stalowym. 

Siedzisko bocianie gniazdo z lin 

polipropylenowych. 

Dostawa z montażem. 

1 szt    

5.  Mostek ruchomy Metalowa ruchoma ścieżka zdrowia 

składająca się z jednej lub dwóch 

ruchomych drewnianych belek 

przywieszanych łańcuchami do 

metalowych słupów i poręczy. Stal 

zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo. 

Wymiary: długość min. 200-235 cm 

szerokość 60-85 cm. 

Wysokość:  100-140 cm  

Dostawa z montażem. 

1 szt    

6.  Tablica-regulamin Metalowa tablica informacyjna-

regulamin. 

Stal zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo. 

Wymiary: długość: 40-60 cm, 

szerokość: 3,5-5 cm 

Wysokość: 180-200cm 

Dostawa z montażem. 

1 szt    

7.  Ławka Ławka z oparciem, drewniano-

metalowa. Stelaż z rury stalowej.  

Stal zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo 

Deski wykonane z drewna. 

Mocowana na stałe w gruncie.  

Wymiary: długość 150-160 , 

szerokość: 50-60 cm 

wysokość: 70-90 cm 

Dostawa wraz z montażem. 

1 szt    

8.  Kosz na śmieci Kosz na min. 30-35 l, wykonany z 

metalu zabezpieczonego przed 

czynnikami atmosferycznymi farbą 

proszkową z wymiennym wsadem 

oraz zabezpieczony daszkiem przed 

deszczem. 

Dostawa wraz z montażem. 

1 szt    

 

RAZEM 
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Zad 2. Placówka wsparcia dziennego w Płouszowicach 

 NAZWA OPIS ILOŚĆ 

OGÓŁEM 

Kwota 

netto 

Wartość 

VAT (23%) 

Kwota 

brutto 

9.  Zjeżdżalnia Zjeżdżalnia dostosowana do dzieci w 

wieku 3-15 lat. Zjeżdżalnia 

składająca się z 3 podestów, 4 

zabezpieczeń bocznych, nad 

centralnym podestem znajduje się 

dwuspadowy dach oraz:  

5) Ślizg  ze stali nierdzewnej – 

1,2 m 

6) Ścianka wspinaczkowa 

7) Metalowa rura ze stopniami 

8) Koci grzbiet linowy (liny z 

rdzeniem stalowym w 

powłoce polipropylenowej) 

Wymiary:  295 x 320 cm +/- 5% 

Wysokość:  270 cm +/-5% 

Wysokość swobodnego upadku: 120 

cm +/- 5% 

Konstrukcja urządzeń – stal, 

zabezpieczona cynkowym podkładem 

i malowana proszkowo. 

Zabezpieczenia boczne i daszki – 

elementy zabezpieczające, daszki 

wykonane są z płyty z tworzywa 

sztucznego HDPE. 

Dostawa z montażem. 

1 szt     

10.  Piramida linowa Piramida linowa w kształcie stożka o 

wymiarach: długość: 180 - 190 cm 

szerokość: 180 - 190 cm 

Wysokość: 200-250 cm  

Konstrukcja aluminiowa z 

kolorowymi linami. Liny z rdzeniem 

stalowym w oplocie 

polipropylenowym. Wysokość 

swobodnego upadku:  150-200 cm. 

Dostawa z montażem. 

1 szt    

11.  Huśtawka ważka Huśtawka ważka na sprężynie, dla 

dwojga dzieci. Dostosowana do 

wieku 3-15 lat. Belka pozioma 

wykonana metalu,  korpusy i 

siedziska z  HDPE. Uchwyty dla rąk 

z tworzywa sztucznego. Elementy 

stalowe zabezpieczone przed 

czynnikami atmosferycznymi stal, 

zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo . 

Umocowana na sprężynie stalowej 

ocynkowanej/opcjonalnie malowanej 

proszkowo. Wymiary: długość 285-

300 cm, szerokość -25 – 42 cm.  

Dostawa wraz z montażem. 

 

1 szt    
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12.  Huśtawka Huśtawka metalowa podwójna. 

Dostosowana do wieku 3-15 lat. 

Konstrukcja składa się z dwóch 

elementów bocianie gniazdo oraz 

siedzenie płaskie.  

Wymiary: dł. 420-500 cm, szerokość 

180-190 cm. 

Wysokość: 220-250 cm  

Elementy stalowe zabezpieczone 

przed czynnikami atmosferycznymi 

stal, zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo. 

Łańcuchy ze stali nierdzewnej 

Siedziska gumowe z rdzeniem 

stalowym. 

Siedzisko bocianie gniazdo z lin 

polipropylenowych. 

Dostawa z montażem. 

1 szt    

13.  Mostek ruchomy Metalowa ruchoma ścieżka zdrowia 

składająca się z jednej lub dwóch 

ruchomych drewnianych belek 

przywieszanych łańcuchami do 

metalowych słupów i poręczy. Stal 

zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo. 

Wymiary: długość min. 200-235 cm 

szerokość 60-85 cm. 

Wysokość:  100-140 cm  

Dostawa z montażem. 

1 szt    

14.  Tablica-regulamin Metalowa tablica informacyjna-

regulamin. 

Stal zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo. 

Wymiary: długość: 40-60 cm, 

szerokość: 3,5-5 cm 

Wysokość: 180-200cm 

Dostawa z montażem. 

1 szt    

15.  Ławka Ławka z oparciem, drewniano-

metalowa. Stelaż z rury stalowej.  

Stal zabezpieczona cynkowym 

podkładem i malowana proszkowo 

Deski wykonane z drewna. 

Mocowana na stałe w gruncie.  

Wymiary: długość 150-160 , 

szerokość: 50-60 cm 

wysokość: 70-90 cm 

Dostawa wraz z montażem. 

1 szt    

16.  Kosz na śmieci Kosz na min. 30-35 l, wykonany z 

metalu zabezpieczonego przed 

czynnikami atmosferycznymi farbą 

proszkową z wymiennym wsadem 

oraz zabezpieczony daszkiem przed 

deszczem. 

Dostawa wraz z montażem. 

1 szt    

 

RAZEM 
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Zad 3. Miejscowości Ożarów, Płouszowice, Sieprawice (fundusz sołecki) 

L.P. NAZWA OPIS MIEJSCE 

DOSTAWY 

ILOŚĆ  Kwota 

netto 

Wartość 

VAT (23%) 

Kwota 

brutto 

1. Karuzela Karuzela tarczowa z 2 siedziskami. 

Konstrukcja karuzeli wykonana z 

rur i profili stalowych okrągłych o 

przekroju 30mm (+/-15%). 

Elementy stalowe ocynkowane, 

malowane proszkowo, 

zabezpieczone przed korozją. 

Podest antypoślizgowy, wykonany 

z aluminiowej blachy ryflowanej 

o grubości 3mm. Siedziska 

o strukturze antypoślizgowej, 

wykonanej z płyty HDPE o 

grubości 19mm. Śruby łączeniowe 

zabezpieczone odpowiednimi 

zaślepkami. Urządzenie 

montowane na fundamencie 

betonowym. Średnica tarczy min 

150cm. Dostawa z montażem. 

Ożarów 1 szt.    

2. Linarium Linarium o konstrukcji piramidy. 

Słup stalowy ocynkowany, 

zabezpieczony przed korozją, o 

wysokości min 250cm. Liny o 

średnicy min. 16mm z rdzeniem 

stalowym o oplocie 

polipropylenowym. Śruby i 

nakrętki zebezpieczone zaślepkami. 

Całość monotwana na betonowym 

fundamencie. Dolna szerokość 

konstrukcji pow. 3,0m. Dostawa z 

montażem. 

 

Płouszowice 1 szt.    

3. Linarium Linarium o kostrukcji stożkowej. 

Słup stalowy ocynkowany, o 

wysokości min 250cm, 

zabezpieczony przed korozją. Liny 

o średnicy min. 16mm z rdzeniem 

stalowym o oplocie 

polipropylenowym. Śruby i 

nakrętki zebezpieczone zaślepkami. 

Całość monotwana na betonowym 

fundamencie. Dolna szerokośc 

konstrukcji powyżej 1,90m. 

Dostawa z montażem. 

Sieprawice 1 szt.    

 

RAZEM 
 

 

 


