
opis przedmiotu zapytania ofertowego załącznik nr 2

lp nazwa ilość

uwagi (przykładowe wymiary, wzory, 

modele)

cena 

jednostkowa 

brutto wartość brutto

1 Piłka ręczna nr 1 12 Piłka Select 

2 Piłka ręczna nr 2 12 Piłka Select 

3 Piłka ręczna nr 3 12 Piłka Select 

4 Piłka nożna nr 4 15 Adidas EJ9028 

5 Piłka nożna nr 5 20 AdidasDY2551



6 Piłka nożna halowa 5 Piłka Select 

7 Piłka koszykowa nr 5 15 GR5-OI Molten 

8 Piłka koszykowa nr 6 15 Dziewczęca np.Spolding

9 Piłka koszykowa nr 7 26 Chłopięca np. Spolding

10 Piłka siatkowa nr 4 (mini) 25

szyta ręcznie, wykonana z 18 paneli, 

np.Molten V4 M 1900

11 Piłka siatkowa nr 4 (mini) 2 np.. Molten 4500

12 Piłka siatkowa 15 np. Molten V5M2000 



13 Piłka siatkowa meczowa 5 np. Molten meczowa V5M5000 

14 Piłeczki do unihokeja 40

LEEX- dodatkowe wzmocnienia od wewnątrz, 

idealnie zgrzane połówki piłki,

15 Kije do unihokeja małe 10+10 10 prawe, 10 lewe dla klas IV- VI   

16 Kije do unihokeja 15+15 Prawe i lewe (kij z owijką) 

17 Bramki do unihokeja 2 Wymiary 140 cm x105 cm 

18 Bramki do unihokeja 4 Wymiary 60 cm x 90 cm 

19 Strój bramkarza do unihokeja 2+2 Z kaskiem, większy i mniejszy



20 Pachołki znaczniki talerzowe 2 zest. Zestaw po 50 szt

21 Pachołki 45 cm 10+10 Dwa kolory NO10 -40CM 

22 Szarfy gimnastyczne 4 x 10 cztery kolory

23 Ringo 10 gumowe

24 Materace gimnastyczne 4

Materac gimnastyczny PVC antyposlizgowy 

200 x 100 x 10 cm Spód materaca wykonany 

z materiału antypoślizgowego eliminującego 

przesuwanie się materaca podczas 

wykonywania ćwiczeń. Wkład  wykonany z 

pianki R-25.                                        Certyfikat 

Bezpieczeństwa B

25 Piłka lekarska 3 kg 3 Select gumowa



26 Piłka lekarska 4 kg 3 Select gumowa 

27 Kula do pchnięcia 3 kg 1 Treningowa 

28 Kula do pchnięcia 5 kg 1 Treningowa 

29 Dysk lekkoatletyczny 0,75 kg 1

Dysk lekkoatletyczny wyczynowy o wadze 

750 g dysk przeznaczony do rozgrywania 

zawodów. Średnica dysku około 20 cm. 

Obręcz dysku wykonana ze stopu stali 

cynkowanej odpornego na korozję, 

nowoczesna konstrukcja bez tradycyjnego 

szyldzika oraz dekle z tworzywa sztucznego z 

wysoką zawartością włókna szklanego, duża 

odporność na ścieranie.

30 Dysk lekkoatletyczny 1 kg 1

Dysk lekkoatletyczny wyczynowy o wadze 1 

kg  przeznaczony do rozgrywania zawodów. 

Średnica dysku około 20 cm. Obręcz dysku 

wykonana ze stopu stali cynkowanej 

odpornego na korozję, nowoczesna 

konstrukcja bez tradycyjnego szyldzika oraz 

dekle z tworzywa sztucznego z wysoką 

zawartością włókna szklanego, duża 

odporność na ścieranie. 

31 Oszczep 1

Oszczep szkolny 600 g z grotem gumowym, 

trzon z hartowanego duraluminium, 

lakierowany proszkowo, uchwyt z mocnego 

sznura bawełnianego

32 Skakanka rzemienna 15

Skakanka łożyskowana z rzemieniem, 

drewniane lakierowane chwyty skakanki, 

długość rączki 15 cm, naturalna skóra



33 Mata fitness 20

guma syntetyczna, Amortyzacja i komfort, 

stabilna i antypoślizgowa, łatwa do 

zrolowania i przenoszenia

    Długość: 180 cm

    Szerokość: 60 cm

    Grubość: 15 mm

34 Rakietki do tenisa stołowego 30

wytrzymała i odporna na działanie czynników 

atmosferycznych,                   (wraz z 

okładziną) z tworzywa sztucznego (PP/TPE)                                     

ergonomicznym (ERGO), antypoślizgowy  

uchwyt.   Np.DONIC  Line 500

35 Piłeczki do tenisa stołowego 20 op. np.Shield o średnicy 40mm 

36 Hantle 1 kg 20 winylowe

37 Hantle 3 kg 10 winylowe

38 Gumy fitness 6 zest.

zestaw 4 gum o różnych szerokościach i 

systemach oporu                                   długość: 

600mm,                               szerokość: 50mm,                                   

grubość od 1,2-0,4mm                                                                  

39 Step fitness 20

    Rozmiar: 68 x 28 x 10/15 [cm]

    Waga: około 2,5 kg

    Nośność: do 100 kg

    Kolor: dowolny



40 Zestaw do badmintona z siatką 5

 rakieta: waga około 120 g, długość około 

660mm, balans około 350mm.                                                                                     

siatka: nylonowa z teleskopowymi słupkami 

w estetycznym, nylonowym pokrowcu z 

paskiem na ramię zamykanym na suwak, 

np.Firmy Talbot

41 Lotki do badmintona 30 ciężkie

42 Freezby 10 z tworzywa sztucznego

43 Piłki rehabilitacyjne 65 cm 15

np.Profit, Tiguar, piłki winny posiadać system 

zabezpieczający przed nagłym upadkiem w 

przypadku peknięcia piłki

44 Piłki rehabilitacyjne 75 cm 15

np.Profit, Tiguar, piłki winny posiadać system 

zabezpieczający przed nagłym upadkiem w 

przypadku peknięcia piłki

45 Stroje sportowe 15+15

Dla reprezentacji szkoły damskie i męskie 

(większe rozmiary)

46 Kompresor do pompowania piłek 1

zasilanie sieciowe 220V,wymienne 

końcówki,manometr

47 Stopery 5

Stopery wyposażony w kalendarz i zegar 

(format 12/24h) oraz funkcję alarmu.

stoper do 9h 59 min i 59,99 sec.,pamięć 10 

międzyczasów, kalendarz + zegarek, format 

czasu 12/24h,wodoodporny, tempomierz od 

10 do 320 sygnałów, zasilanie: CMOS i 

bateria litowa CR2032



48 Ławeczki gimnastyczne 8

2,50m  wykonana z drewna, Drewniane nogi 

wyposażone  w stopki z gumy, która nie 

brudzi ani nie rysuje powierzchni podłogi. 

Ocynkowane kształtowniki łączące elementy 

ławki usztywniające jej konstrukcję, 

krawędzie płyty, belki oraz nóg ławki  

zaokrąglone. Dodatkowy element: zaczep, 

który umożliwia zawieszenie jej na drabince 

bądź na skrzyni gimnastycznej.  

49 Kije do Nordic Walking 30 Regulowana wielkość

50 Buty- kolce do biegania Po 1 parze Rozmiary: 36, 39, 40,42, 43

51 Deski do pływania 15 Aqua-speed 

52 Przybory do nurkowania 10 Maska i fajka do nurkowania zestaw 



53 Wózek na piłki zamykany składany 3

wykonany z prętów stalowych, malowany 

proszkowo,wyposażony w cztery 

kółka,pojemność: 60 piłek,  wymiary: około 

108x98x66 cm.

 

zamawiający zawarł w uwagach przykładowe nazwy producenta w celu zobrazowania oczekiwan jakościowych.

Oferowane wyroby, produkty, sprzęty winny spełniać wymogi :

PN-EN 12503-1:2004 Maty i materace 

sportowe - Część 1: Materace 

gimnastyczne, wymagania 

bezpieczeństwa

PN-N-97063:1996 Sprzęt gimnastyczny - 

Ławki gimnastyczne

Certyfikat B  na  bramki do unihokeja.

kije do unihokeja sygnowane  znakiem 

bezpieczeństwa B


