Opis przedmiotu zamówienia - część 1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 2 w Płocku bramy FINNLO MAXIMUM INSPIRE SCS Smith Cage System o
parametrach jak poniżej:

Dane techniczne:






Atlas posiada 2 stosy po 75 kg
Maksymalna ładowność: 250 kg
Komfortowa ławka z oparciem
Stalowa konstrukcja, oraz lakierowana proszkowo rama
Ławka z wyciągiem na nogi jest w zestawie

Wymiary:




Wymiary: 153 x 190 x 206 cm
Wymagana przestrzeń: 190 x 190 x 206 cm
Waga urządzenia: 463 kg

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym
gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt
powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także
odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia
powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz
pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone
niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz
certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia - część 2.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2
w Płocku 2 sztuk sztangielki regulowanej HMS SR80 - czarnej - o parametrach jak poniżej:
Regulowana sztangielka HMS SR80 składa się z gryfu, podstawki oraz 17 talerzy.
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Dane techniczne
Materiał: Żelazo, PP
Waga:
Całkowita: 41 kg
Podstawka: 2,8 kg
Sztangielka: 37,26 kg
Zakres regulacji obciążenia: 2,8 kg – 37,26 kg
Wymiary (sztangielka):
Długość: 45,5 cm
Długość uchwytu: 12,5 cm
Średnica talerzy: 17 – 24 cm
Wymiary podstawki:
Długość: 43 cm
Szerokość: 24 cm
Wysokość: 11,5 cm
Nie przeznaczona do użytku komercyjnego
Gwarancja 24 miesiące

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym
gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt
powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także
odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia
powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz
pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone
niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz
certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – część 3.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w
Płocku 2 zestawów Hantli kettlebell 76 kg o parametrach jak poniżej:
Kettlebell wykonane są z materiałów wysokiej jakości, mianowicie żeliwa i winylu





Dane techniczne:
materiał: żeliwo, winyl
uchwyt - malowany na czarno
kolor: dowolny
wagi: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 kg ; w sumie 76 kg

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym
gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt
powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także
odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia
powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz
pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone
niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim. Sprzęt musi posiadać w
szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla
producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – część 4.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w
Płocku stanowiska Grzbiet & Pośladki ATX® RHE-II | Reverse Hyper Extension II | Na Wolne
Obciążenia; Pas zaczepowy ATX® Belt Strap - na stopy; Podpory Rolkowe ATX® RHE-II-ROSU |
Reverse Hyper Extension II o parametrach jak poniżej:
Niezależna stacja treningowa na wolne obciążenia do wszechstronnego treningu mięśni grzbietowych
oraz mięśni pośladkowych.
Maszyna ATX-RHE-II posiada certyfikat klasy S wydany w oparciu o normę EN20957 I,II,IV. Może być
użytkowana w profesjonalnych siłowniach, wszelkiego typu salach ćwiczeń, szkołach, klubach fitness,
itp.
- stanowisko Grzbiet & Pośladki ATX® RHE-II | Reverse Hyper Extension II | Na Wolne
Obciążenia








rama główna wykonana ze stalowych profili 80x80 mm
wygodne, duże i szerokie oparcie wykończone tapicerowaną sztuczną skóra z miękką
podbudową
uchwyty na dłonie z regulowaną 6 pozycyjną długością i laserowo naniesionymi oznaczeniami
położenia
ruchome dźwignie wyposażone są łożyska kulkowe
trzpienie na obciążenia mają średnicę ø50 mm i długość 20 cm każdy
zespół trzpieni na obciążenia można ustawić na 4 różnych wysokościach
antypoślizgowe podstopnie

- pas zaczepowy ATX® Belt Strap - na stopy






kompatybilny a innymi urządzeniami typu Reverse Hyper Extension
długość: około 136 cm
szerokość: około 8 cm / 12 cm
wytrzymałość na obciążenie: do 400 kg
waga: około 1 kg

- Podpory Rolkowe ATX® RHE-II-ROSU | Reverse Hyper Extension II







pasuje do zaczepu w maszynie Hyper Extension II (ATX-RHE-II)
3 poziomowa regulacja
długość: 46 cm
szerokość: 51 cm
wysokość: 22 cm
waga: 8,5 kg

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym
gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt
powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także
odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia
powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz
pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone
niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.Sprzęt musi posiadać w
szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla
producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – część 5.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w
Płocku 6 sztuk obciążeń gumowanych 10kg | 30,5mm oraz 4 sztuki obciążeń gumowanych 15kg |
30,5mm o parametrach jak poniżej:
Obciążenie gumowane Ergo zbudowane jest z żeliwnego rdzenia, które oblane jest warstwą
wytrzymałej gumy o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne czynniki
atmosferyczne.
- obciążenie Gumowane 15kg | 30,5mm Sztuk 4
Talerze dedykowane są do współpracy ze wszystkimi typami gryfów, których średnica części roboczej
nie przekracza 30 mm. Rekomendowane są gryfy o średnicy od ø27 mm do ø30 mm.
Dane techniczne:


średnica zewnętrzna: Ø370 mm



średnica wewnętrzna: ø30,5 mm




grubość: 45 mm
materiał: żeliwo + guma Ergo

- Obciążenie Gumowane 10kg | 30,5mm |6 sztuk
Talerze dedykowane są do współpracy ze wszystkimi typami gryfów, których średnica części roboczej
nie przekracza 30 mm. Rekomendowane są gryfy o średnicy od ø27 mm do ø30 mm.
Dane techniczne:


średnica zewnętrzna: Ø320 mm



średnica wewnętrzna: ø30,5 mm




grubość: 40 mm
materiał: żeliwo + guma Ergo

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym
gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt
powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także
odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie dostarczone urządzenia
powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Unii Europejskiej oraz
pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt powinien posiadać dołączone
niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.Sprzęt musi posiadać w
szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla
producenta sprzętu.

Opis przedmiotu zamówienia – część 6.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w
Płocku zestaw do siatkówki plażowej (słupki do siatkówki aluminiowe, Siatka do siatkówki plażowej
profesjonalna, linie wyznaczające pole do siatkówki) o parametrach jak poniżej:
- Słupki:


Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki;



Wysokość słupków - 3m



Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;



Słupki mocowane w tulejach;



Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie
ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona;




Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

- Siatka do siatkówki plażowej profesjonalna:











Wymiar siatki 8,5 x 1m
Oczko 10x10cm
Długość linki: 10,70m
Polipropylen
Grubość splotu 3 mm
Kolor : czarny
Linki naciągowe: górna - stalowa , dolna – polipropylenowa
Taśma kolorowe
Antenki w komplecie, pokrowce na antenki na rzepy
Siatka wyposażona w boczne usztywnienie

- Linie wyznaczające pole do siatkówki


Wymiary 9x18m;




Pole wykonane jest z płaskiej liny o szerokości 50mm;
W skład kompletu dodatkowo wchodzą szpilki montażowe, które są wbijane w podłoże;

Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, w pierwszym
gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. Sprzęt
powinien być w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, a także
odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganymi przez zamawiającego. Wszystkie
dostarczone urządzenia powinny posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na
terenie Unii Europejskiej oraz pochodzić z oficjalnych kanałów sprzedaży producenta. Sprzęt
powinien posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku
polskim. Sprzęt musi posiadać w szczególności: deklaracja CE (deklaracja Conformite
Europeenne) oraz certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu.

